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Úvod, odpovědnost za výrobek, předmět TPV

1
1.1

Úvod

Firma SAFEROAD Czech Republic s.r.o. těmito technickými podmínkami výrobce (dále TPV)
nabízí v České republice silniční ocelová svodidla – viz tabulka 1.
Všechna svodidla uvedená v těchto TPV mají značku CE.
Předmětem těchto TPV je prostorové uspořádání dvou nových typů silničních ocelových
svodidel, Vik CC2-W3 a jeho příbuzného svodidla Vik CC4-W3.
Tabulka 1 – Předmět TPV
Č.

Název

1

Vik CC2-W3

dvojvlna tl. 3,0 mm

2

Vik CC4-W3

dvojvlna tl. 3,0 mm

Typ svodnice

Stručný popis
Jednostranné ocelové svodidlo úrovně
zadržení N2 pro silnice
Jednostranné ocelové svodidlo úrovně
zadržení N2 pro silnice

Technické podmínky mají dvě části (viz www.saferoad.cz):
- Prostorové uspořádání – včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití.
- Konstrukční díly (informativní příloha) – obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých
typů včetně – není předmětem schvalování MD.
Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203.
Tyto TPV platí pro silnice a místní komunikace (dále jen silnice), ve smyslu předpisů 1, 2 a 3
a přiměřeně i pro účelové komunikace.
POZOR – použití každého svodidla je podmíněno souladem s TP 114. To znamená,
že pokud se v TP 114 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné
požadavky,
musí
se
těmto
požadavkům
přizpůsobit
použití
každého,
tedy i předmětného svodidla.

3

OCELOVÁ SVODIDLA

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3

2

TPV 01/2019

SAFEROAD

Související předpisy

Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV, platí dále uvedené předpisy. U datovaných
odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání předpisu,
včetně změn. TPV pro ostatní typy 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
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ČSN 73 6100 – 1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100 – 3 Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6109 Projektování polních cest
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
ČSN EN ISO 1461 Žárové 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 1992-2 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
CEN/TR 16949 Silniční záchytné systémy - 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 (ČSN P) CEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy – Část 8: Záchytné systémy pro motocyklisty,
které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem
TP 58 Směrové sloupky a odrazky
TP 63 Ocelová svodidla na PK *
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK
TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikacích
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní
betonové konstrukce pozemních komunikací
TP 139 Betonové svodidlo
TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru
TP 158 Tlumiče nárazu
TP 159 Vodící stěny
TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu)
TP 258 Mostní zábradlí
TKP 1 Všeobecně
TKP 11 Silniční záchytné systémy
TKP 18 Beton pro konstrukce
TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce
Vzorové listy staveb PK
Zákon č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění
Zákon č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), úplné znění na www.pjpk.cz

* Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů dohledatelnosti původu
svodidel a pro opravy.
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Další svodidla, která firma SAFEROAD nabízí

3

Kromě svodidla Vik CC2-W3 a jeho příbuzného svodidla Vik CC4-W3 společnost
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. nabízí:
-

ocelová svodidla MegaRail, uvedena v TPV 4/2018 - SAFEROAD Ocelová svodidla
MegaRail
ocelová svodidla SafeStar, uvedena v TPV 2/2018 SAFEROAD Ocelová svodidla
SafeStar, včetně Dodatku č. 1/2019
ocelové svodidlo Birsta W2, uvedeno v TPV 01/2018 SAFEROAD Ocelové svodidlo
Birsta W2
ocelové zábradelní svodidlo BR2, uvedeno v TPV 3/2018 SAFEROAD Ocelové
zábradelní svodidlo BR2
dřevo-ocelová svodidla Tertu, uvedena v TPV 06/2017 SAFEROAD Dřevo-ocelová
svodidla Tertu
koncová část svodidel Primus P2, uvedena v TPV 05/2018 SAFEROAD Absorpční
koncová část svodidel Primus P2
koncová část svodidel SafeEnd P4/T110, uvedena v TPV 06/2018 SAFEROAD
Absorpční koncová část svodidel SafeEnd
Tlumiče nárazu Crashguard, uvedeny v 144/2018-120-TN/3 (Tlumiče nárazu
Crashguard 3S) a 91/2017-120-TN/4 (Tlumiče nárazu Crashguard 5S a 6S)
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Tabulka 2 – Návrhové parametry svodidel
Typ
svodidla

Vychýlení
vozidla Vl
[m]

Dynam.
průhyb
Detail

Pracovní
šířka [m]
0,80

Vik
CC2-W3

0,90
(Vl 3)

0,90
(W3)

Poloha
oddělených
částí nad 2 kg
1,0
(A)

Úroveň zadržení a použití
Pro úroveň zadržení N2
Na krajnicích silnic šířky za lícem
svodidla alespoň 1,00 m, dle čl. 6.1.

žádné

0,90
Vik
CC4-W3

ASI

0,90
(Vl 3)

1,00
(W3)

1,0
(A)

Pro úroveň zadržení N2
Na krajnicích silnic šířky za lícem
svodidla alespoň 1,00 m, dle čl. 6.1.

žádné

1) Dynamický průhyb – dle ČSN EN 1317-2 je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla.
2) Pracovní šířka – dle ČSN EN 1317-2 je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou
kterékoli hlavní části tohoto systému.
3) Svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 je dovoleno kombinovat s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm.

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

Název svodidla

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
u [m]

1
2

Vik CC2-W3
Vik CC4-W3

N2
N2

0,90
1,00

Tabulka 4 – Návrhové parametry doplňkových konstrukcí na svodidla
Typ
prvku

Detail

Třída
rychlosti
Úroveň
prudkosti
nárazu
C60

STAR MC

Dynam.
Max.
deformace
trvalá
[m]
deformace
[m]

0,30
(TM. 1.60)

II
0,40
(TM. 3.70)

0,258

Použití

Jako doplňková konstrukce pro svodidla
o rozestupu sloupků 2,00 m.
Prvek byl zkoušen na svodidle Vik
CC2-W3 s rozestupem sloupků 2,00 m.

1) Třída rychlosti, Úroveň prudkosti nárazu – dle ČSN P CEN/TS 1317-8.
2) Dynamická deformace – dle ČSN P CEN/TS 1317-8 je to vzdálenost mezi lícem CMPS před nárazem a maximální
dynamickou polohou kterékoli části systému.
3) Svodidlo, na které se STAR MC upevňuje, musí splňovat podmínky dle ČSN EN 1317-2.
4) STAR MC je dovoleno kombinovat s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm. Výška umístění dle čl. 10.
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Omezení použití jednotlivých typů

Vzhledem k tomu, že svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 mají předepsanou výšku 0,70 m,
nesplňují požadavek na minimální doporučenou výšku svodidla dle TP 114. Z tohoto důvodu
se nesmí použít na silnicích ve správě ŘSD (silnice I. třídy, dálnice).

Obrázek 1 – Svodidlo Vik CC2-W3

Obrázek 2 – Svodidlo Vik CC4-W3
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Popis jednotlivých typů svodidla

5
5.1

Společné díly pro svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3

5.1.1 Svodnice typ A
Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 3,0 mm – viz obrázek 3. Průřez svodnice je vysoký 316
mm (v běžné, nekalibrované části) a široký 82 mm. Kalibrovaný konec má výšku 310 mm
a šířku 83 mm. Délka svodnice je 4316 mm. 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. Spojení
je provedeno prostým přeložením jednoho konce přes druhý. Doporučuje se, aby přeplátování
svodnic bylo vztaženo k směru jízdy. Toto musí být provedeno tak, aby okraj překryvu čelil
protisměru jízdy. Otvory pro vzájemné spojení jsou na obou koncích oválné ø19x27 mm.
Překryv svodnic ve spoji měří 316 mm (+/- 2 mm).
Vzájemné spojení svodnic je osmi šrouby s půlkulatou hlavou s nosem M16x25 a kruhovou
podložkou M16 pod maticí (oboje pevnostní třídy 4.6). Otvory pro připojení ke sloupkům jsou
oválné ø19x63 mm a vytváří modul pro vzájemnou vzdálenost sloupků 1,00, 2,00 a 4,00 m.

Obrázek 3 – Příčný řez svodnice typu A
Svodnice se vyrábí z oceli třídy S235 JR.
Popis připojení svodnice typu A ke sloupku viz článek 5.2 a 5.3.
Vyrábí se svodnice přímé a obloukové pro vnitřní a vnější oblouky v poloměrech 1 m až 30 m
(pro svodidlo Vik CC2-W3) nebo 1 m až 50 m (pro svodidlo Vik CC4-W3). Lze objednat
i poloměr menší než 6 m. Při poloměru větším než 30 m (Vik CC2-W3) nebo 50 m (Vik CC4W3) se používají svodnice přímé.
Poznámka 1: Náraz vozidla do svodnice o poloměru menším než 6 m je nebezpečný,
proto se doporučuje tyto poloměry používat pouze tam, kde je dovolená rychlost do 60 km/h
anebo tam, kde z prostorových důvodů větší poloměr není možný.
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5.1.2 Sloupky profilu Sigma 100
Beraněné sloupky:
Sloupek je z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm, průřezu Sigma 100x55x17 mm a délky
standardně 1500 mm. Délka sloupku může být také 1500, 1600, 1750 nebo 1950 mm. Je nutné
dodržet minimální hloubku zaberanění 880 mm (platí při použití sloupku délky 1500 mm).
Sloupek se vyrábí z oceli třídy S235 JR.
Tabulka 5 – Parametry sloupků pro svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3
Číslo
položky

Název svodidla

Profil sloupku

Tloušťka profilu
sloupku

Délka sloupku
(standardní)

1

Vik CC2-W3

Sigma 100x55x17

4 mm

1500 mm

2

Vik CC4-W3

Sigma 100x55x17

4 mm

1500 mm

Kotvené sloupky:
Svodidlo má certifikovanou modifikaci pro výjimečné použití sloupků s patní deskou.
Sestavu určenou pro kotvení do asfaltu nebo betonu tvoří samostatná ohnutá patní deska
o rozměrech 205x120 mm a tloušťky 6 mm. Dále sloupek z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm,
průřezu Sigma 100x55x17 mm s patní deskou o rozměrech 205x120x16 mm, celkové délky
562 mm. K samostatné ohnuté patní desce se skrz otvor o ø14 mm přichytí sloupek s patní
deskou jedním šroubem se šestihrannou hlavou M12x45 a podložkou ø13x24 pod maticí
(oboje pevnostní třídy 4.6).
Samotný sloupek se vyrábí z oceli třídy S235 JR, samostatná ohnutá patní deska z oceli třídy
S355 J2.
Do asfaltu se svodidlo kotví čtyřmi kotvami M12x160/35 do hmoždinek W-SA A-IG 22x155
s chemickým přípravkem WIT-PE 500.
Do betonu se svodidlo kotví čtyřmi kotvami M12x300 s chemickým přípravkem WIT-PE 500.

5.2

Vik CC2-W3 – úroveň zadržení N2 – obrázek 1

Svodidlo se sestává z:
- Sloupků v osové vzdálenosti 2,00 m. Sloupek je z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm,
průřezu Sigma 100x55x17 mm. Sloupky mají délku standardně 1500 mm.
- Svodnice typu A – Připojení svodnice je provedeno jedním šroubem se šestihrannou
hlavou M12x40 pevnostní třídy 4.6, podložkou ø13x24 pod maticí (oboje pevnostní třídy
4.6) a obdélníkovou podložkou 100x40x5 mm pod hlavou šroubu (z oceli třídy S235 JR).
Detailní popis viz článek 5.1.
Svodidlo má horní hranu svodnice 0,70 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod
svodidla). Šířka svodidla je 0,18 m.
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5.2.1 STAR MC – doplňková konstrukce na svodidlo Vik CC2-W3
Jedná se o tlumící prvek doplňkové konstrukce určený k ochraně motocyklistů – spojitý
ochranný systém pro motocyklisty (CMPS), který byl testován se svodidlem Vik CC2-W3 dle
norem ČSN P CEN/TS 1317-8 a ČSN EN 1317-2. Systém se skládá ze 4 k sobě svařených
trubek a teleskopických spojek. Průběžné trubky a teleskopické spojky jsou z materiálu PEHD (polyethylen s vysokou hustotou), zajišťovací oka ve spojkách jsou z polyamidu.
STAR MC je certifikovaný pro třídu rychlosti C60 a úroveň prudkosti nárazu II – dle ČSN P
CEN/TS 1317-8 byl testovaný zkouškou TM.1.60 (na středu sloupku při 60 km/h) a TM.3.70
(na střed pole při 70 km/h). Dynamická deformace prvku je charakterizována pracovní šířkou
Wd = 0,30 m (u TM.1.60) a 0,40 m (u TM.3.70), naměřená trvalá deformace je max. 0,258 m
– viz tabulka 4.
Tento prvek je tvořen 4 nad sebou spojenými trubkami o ø60 mm, celkové výšky 240 mm
a délky 5980 mm – viz obrázek 4. Upevňuje se na svodidlové systémy s rozestupem sloupků
po 2,00 m, s upevněním ke každému sloupku.
Upevnění prvku ke sloupku je provedeno jedním šroubem s polokruhovou hlavou M10x80
a hranatou podložkou 30x30 pod maticí (oboje pevnostní třídy 8.8). Délka šroubů může být
změněna dle typu sloupku, na který se STAR MC upevňuje. Spojovací materiál je v pevnostní
třídě 8.8. Spojení s dalším podélným prvkem je zajištěno teleskopickými spojkami se
zajišťovacími oky.
Spojení s dalším průběžným prvkem je zajištěno teleskopickými spojkami délky 230 mm
se zajišťovacími oky. Teleskopické spojky zasahují z každé strany 110 mm do navazujících
prvků.
STAR MC se osazuje ve výšce min. 40 mm od hrany zpevnění k dolní hraně prvku, vždy
v plné výšce svodidla. Pokud je svodidlo umístěno s přejezdným obrubníkem (do 70 mm),
pak se výška osazení dolní hrany STAR MC měří od horního líce obruby.
Ukončení systému se provede v plné výšce svodidla koncovým prvkem délky cca 1,00 m,
který je zahnutý do tvaru „U“ kolem sloupku. Tento sloupek svodidla, na který se koncový prvek
upevňuje, má zkrácený rozestup na 1,5 m. Toto je patrno z obrázku 5. Upevnění koncového
prvku ke sloupku svodidla je identické. Koncový prvek je spojen teleskopickými spojkami
identicky jako u průběžných prvků. Upevnění na sloupky výškových náběhů se neprovádí.
Minimální délka systému závisí na projektu, resp. investorovi, ale minimální délka
průběžného prvku by měla být min. 6,00 m, tedy délka standardního 1 ks průběžného prvku.
Tento prvek musí být po obou stranách ukončen koncovými prvky (1 ks o délce cca 1,00 m).
Poloměr systému jakožto doplňkové konstrukce závisí na poloměru svodidla. Montáž
proběhne standardně jako v přímé trase (STAR MC je ohebný prvek).

Obrázek 4 – průběžný prvek; detail STAR MC
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Obrázek 5 – koncový prvek STAR MC upevněný na svodidle Vik CC2-W3, teleskopické
spojky

Obrázek 6 – ukázka osazení prvku STAR MC
Výrobce STAR MC: Hallingplast AS, Kleivi Næringspark 4, N-3570 Ål, Norsko
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Vik CC4-W3 – úroveň zadržení N2 – obrázek 2

Svodidlo se sestává z:
- Sloupků v osové vzdálenosti 4,00 m. Sloupek je z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm,
průřezu Sigma 100x55x17 mm. Sloupky mají délku standardně 1500 mm.
- Svodnice typu A – Připojení svodnice je provedeno jedním šroubem se šestihrannou
hlavou M12x40 pevnostní třídy 4.6, podložkou ø13x24 pod maticí (oboje pevnostní třídy
4.6) a obdélníkovou podložkou 100x40x5 mm pod hlavou šroubu (z oceli třídy S235 JR).
Detailní popis viz článek 5.1.
Svodidlo má horní hranu svodnice 0,70 m nad přilehlou vozovkou (je to současně nejvyšší bod
svodidla). Šířka svodidla je 0,18 m.

5.4

Zásady úprav svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3

Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla.
Z toho důvodu se nedovoluje přerušit žádný podélný prvek (svodnici).
Výrobce vyrábí zkrácené svodnice. Pokud se však v odůvodněných případech při montáži
vyskytne potřeba jiné délky svodnice, než uvádí tyto TPV a atypickou délku není možno
z časových důvodů zajistit, 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
nátěrovým systémem dle požadavků platných předpisů nebo dle požadavků objednatele
stavby.
Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zaberanit, postupuje
se dle TP 203.
Svařování komponentů svodidel není dovoleno.

6

Svodidlo na silnicích

Na silnice se osazují silniční typy svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3, které jsou předmětem
těchto TPV. Tato svodidla lze osadit i s kotvenými sloupky, pokud se osazení provede
na železobetonový základ, např. na římsu opěrné zdi.

6.1

Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu

Výška svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 je 0,70 m. Výška svodidla se měří od horního
okraje svodnice a obecně platí, že musí být nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem
(podle vzdálenosti líce svodnice od zpevnění) tak, jak je uvedeno na obrázku 7. U typů,
které mají nad svodnicí madlo, postačí měřit výšku svodnic, protože vrtání sloupků zaručuje
automaticky správnou výšku madla, budou-li správně namontovány svodnice.
Výška jednostranných svodidel se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany
vzdálen ≤ 1,50 m. Současně platí, že v místě přilehlého terénu musí být výška v rozsahu ± 100
mm oproti předepsané výšce. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění > 1,50 m,
se měří výška svodidla přímo v jeho líci – viz obrázek 7. Platí to pro svodidlo umístěné
na krajnici i ve středním dělicím pásu.
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V souladu s TP 203 je přípustná tolerance ± 30 mm vůči teoreticky správné výšce. Tolerance
pro směrové vedení je ± 30 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí být plynulý.
Potřebné výškové změny se řeší sklonem 1:200, tj. nejvýše 20 mm na délku 4 m. Hodnoty
výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti.
Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu na krajnici uvádí obrázek 8. Svodidlo
nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací).
Tato svodidla je dovoleno kombinovat pouze s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm.
Vzdálenost svodidla od obruby přejezdného obrubníku se nestanovuje.

Obrázek 7 – Výška a umístnění jednostranných svodidel

Obrázek 8 – Jednostranná svodidla na krajnici

6.2

Plná účinnost a minimální délka svodidla

Svodidla mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku dle článku 6.1. To znamená,
má-li být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky
a výškový náběh nebo koncová část je před nebo za tímto místem.
Minimální délka svodidel je uvedena v tabulce 6. Výškové náběhy se do délky svodidla
nepočítají.
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Tabulka 6 – Minimální délka svodidla
Č.
položky

Název svodidla (typu)

Minimální délka svodidla [m] pro rychlost
≤ 80 [km/h]

> 80 [km/h]

1

Vik CC2-W3

56

76

2

Vik CC4-W3

56

76

6.3

Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici)

6.3.1 Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí
Zda je třeba svodidlo před překážkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN,
požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků (například u horských
vpustí, propustků a podobně). Požadovanou úroveň zadržení svodidla určují TP 114.
Minimální (nejmenší možná) vzdálenost líce svodidla od překážky je hodnota u v tabulce 3.
Pokud je jednostranné svodidlo zakončeno koncovou částí, např. Primus P2, rozhoduje pro
stanovení délky svodidla před překážkou pouze jeho minimální délka dle tabulky 6 – viz
obrázek 9.

Obrázek 9 – Umístění svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 před překážkou, pokud je
svodidlo zakončeno koncovou částí Primus P2
Pokud je jednostranné svodidlo zakončeno výškovým náběhem, rozhoduje pro stanovení
délky svodidla před překážkou i typ překážky (výška překážky do 0,4 m a nad 0,4 m)
a vzdálenost líce svodidla od překážky.
Nejnebezpečnější situace je u překážky, která vystupuje nad terén více než 0,40 m
a která je od líce svodidla vzdálena do 3 m. Má se za to, že najede-li vozidlo svým podvozkem
na svodidlo po výškovém náběhu, může být po svodidle vedeno jako po kolejnici
až do překážky – viz obrázek 10. V takovém případě rozhoduje o délce svodidla před touto
překážkou dovolená rychlost dle tabulky 7. To neplatí, učiní-li se opatření, aby vozidlo nemohlo
na náběh najet (odkloněním náběhu, překrytím náběhu atd.). Je-li hodnota a větší než 3 m,
postupuje se stejně jako u překážky nižší než 0,40 m.
U místa nebezpečí (např. horská vpusť, propustek), nebo u překážky, která vystupuje
nad terén v místě svodidla více než 0,40 m, ale je od líce svodidla vzdálena více než 3 m,
rozhoduje minimální délka svodidla dle tabulky 6.
Překážka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyžaduje osazení svodidla.
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Obrázek 10 – Nebezpečí nárazu vozidla do překážky najetím na výškový náběh
Tabulka 7 – Minimální délka svodidla před překážkou, která vystupuje nad terén více
než 0,40 m a která je vzdálena od líce překážky nejvýše 3,0 m, je-li ukončení svodidla
výškovým náběhem
Dovolená
rychlost
km/h

Minimální délka svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 před překážkou m

61 – 90
> 90

60
100

Případné nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem řeší
článek TP 203.
Podél dlouhé souvislé překážky, kterou není třeba chránit a která je schopna přesměrovat
vozidlo (např. hladká zárubní betonová zeď), se svodidlo neosazuje. Nebezpečným místem je
zde pouze začátek překážky a u silnic směrově nerozdělených i konec překážky. Svodidlo
se zde osazuje dle TP 203 a délka překážky je nula.

Obrázek 11 – Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem,
je-li za svodidlem zpevněná plocha (pro případnou úpravu této délky je nutno postupovat
dle TP 203)
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6.3.2 Začátek a konec svodidla
Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vždy
opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země, nebo musí být použita koncová část
svodidla, např. Primus P2. Přehled výškových náběhů je uveden v obrázku 12. Při návrhu
musí být dodržena ustanovení TP 203.
Použití dlouhého a krátkého výškového náběhu upravuje TP 203.
Jestli bude použit výškový náběh, nebo koncová část, např. Primus P2, rozhodne investor
stavby.

Obrázek 12 – Přehled dlouhého a krátkého výškového náběhu silničních svodidel
Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3

6.3.3 Svodidlo u telefonní hlásky
Postupuje se dle TP 203.

6.3.4 Přerušení svodidla
Postupuje se dle TP 203.

6.3.5 Svodidlo u protihlukové stěny
Postupuje se dle TP 203.
Vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny uvádí tabulka 3 těchto TPV.
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6.3.6 Svodidlo u odbočovacích ramp
Postupuje se dle TP 203.

6.4

Zásady umisťování svodidla ve středním dělícím pásu

Svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 nejsou určena pro střední dělící pásy.

7

Přechod mezi jednotlivými typy

Vzhledem k tomu, že svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 se liší pouze roztečí sloupků,
neumisťuje se přechodová soustava či přechodový díl.
V případě přechodu na další řadu svodidel společnosti SAFEROAD (např. SafeStar, MegaRail
apod.), je přechod zpracováván individuálně výrobcem. Příklad přechodu na další řadu
svodidel společnosti SAFEROAD je zobrazen na obrázku 13.

Obrázek 13 – přechod z Vik CC2-W3 na MegaRail ep

8
8.1

Přechod svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 na jiná svodidla
Přechod na ocelové svodidlo jiného výrobce

Vzhledem k tomu, že svodnice typu A je rozšířena mezi vícero výrobci a její rozměry jsou
podobné, předpokládá se bezproblémové napojení svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3.
Pokud by bylo nutné vyrobit přechodový díl, vyrobí ho pouze výrobce jednoho ze svodidel,
která mají být spojena. Takové řešení je možné pouze se souhlasem obou výrobců.
Svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 se napojují na svodidla jiných výrobců vždy přímo.
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Přechod na betonové svodidlo

Přechod se provede přímým spojením svodidel. Přechod ze silničního svodidla Vik CC2-W3
či Vik CC4-W3 se provede přímým napojením pomocí přechodového dílu na betonové
svodidlo. Zásady uvedené v tomto článku platí vždy na krajnici.
Pro přechod mezi svodidlem Vik CC2-W3 či Vik CC4-W3 a betonovým svodidlem je možno
použít klasický způsob s jednoduchým konstrukčním řešením – viz schéma obrázku 14.
Výrobce dodává přechodový díl pro přišroubování svodnice na boční stěnu betonového
svodidla, pomocí 8 ks lepených kotev M16.

Obrázek 14 – Schéma přechodu jednostr. ocel. svodidla na betonové svodidlo (z TP 203)

9

Osazování svodidla na stávající silnice a mosty a výměna
za svodidla Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 dle těchto TPV

Pokud šířka nezpevněné krajnice na stávající silnici odpovídá ČSN 73 6101, postupuje
se dle těchto TPV. Pokud je šířka nezpevněné krajnice užší, postupuje se dle TP 114.

10 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo
Postupuje se dle TP 203.

11 Protikorozní ochrana
Postupuje se dle TP 203.

12 Projektování, osazování a údržba
Postupuje se dle TP 203.
Osvědčení o stálosti vlastností, prohlášení o vlastnostech, tyto TPV a montážní návody
jsou umístěny na stránkách www.saferoad.cz.
Svodidla uvedená v těchto TPV vyrábí společnost Vik Ørsta AS, zastoupená v ČR firmou
SAFEROAD Czech Republic s.r.o., která tato svodidla montuje a zabudovává do stavby.
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13 Značení jednotlivých komponentů svodidel
Svodnice a sloupky, jsou opatřeny identifikační značkou výrobce – viz obrázek 15.
Výrobce: Vik Ørstra AS, Postboks 193, NO-6150 Ørstra, Norsko
Výrobna: Vik Ørstra AS, Vik, NO-6893 Vik i Sogn, Norsko
Značka je provedena průrazem a umístěno na sloupkách a svodnicích.

Obrázek 15 – Značka svodidel Vik CC2-W3 a Vik CC4-W3 (punc výrobce Vik Ørstra AS –
výrobna Vik i Sogn, Norsko) – průraz
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