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1 Úvod, předmět technických podmínek výrobce
V souladu s TP 114 a TP 203 předkládá firma BRB systém, s.,r.o. Technické podmínky výrobce
(TPV), ve kterých nabízí 1 typ ocelového svodidla Easy-Rail NA 1,33/H1 s ochranou proti hluku
(zkrácený název ER NA 1,33). Pro toto svodidlo bylo vydáno osvědčení o stálosti vlastností
opravňující použití označení CE a výrobce následně vyhotovil prohlášení o vlastnostech.
Výrobce:
VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,
Hohe Strasse 9-17, D-56410 Montabaur Germany, tel. 0049 2602 135-0,
info@volkmann-rossbach.de, www.volkmann-rossbach.de
Uvedené svodidlo uvádí na trh firma:
BRB systém s.r.o., Clementisova 762/6, 024 01 Kysucké Nové Město, Slovensko
Kontaktní osoba Ing. Vladimír Pilař, tel +420 603 15 99 75
e-mail: info@brb.sk
internet: www.brb.sk, www.zvodidla.com
1 - Tabulka Předmět TPV
Označení
svodidla
ER NA 1,33

Typ svodnice

Název/stručný popis

typ B
tloušťky 4 mm
s perforací

Ocelové jednostranné svodidlo pro úroveň zadržení H1
s výškou svodnice 0,75 m nad vozovkou a s roztečí sloupků
1,33 m, s přídavnou protihlukovou clonou výšky 0,90 m
v kategorii zvukové pohltivosti A3 a
v kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2

Technické podmínky mají dvě části:
- Prostorové uspořádání (včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití).
- Konstrukční díly (informativní příloha) - obsahuje přehledný výkres svodidla, požadavky na
kvalitu materiálu a kvalitu provedení ocelových částí). Tato část je předkládána výrobcem na
vyžádání.
Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114, TP 203 a TP 104. Pro kontrolu montáže se dodává (a
je rovněž umístěný na výše uvedených webových stránkách) „Montážní návod".
Technické podmínky platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty, ve
smyslu předpisů 1, 2 a 3 a přiměřeně i pro účelové komunikace.
POZOR - použití každého svodidla je podmíněno souladem s TP 114, TP 203 a TP 104. To
znamená, že pokud se v TP 114, TP 203 a TP 104 změní požadavky na úroveň zadržení nebo
jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit použití každého svodidla.

3

OCELOVÁ SVODIDLA BRB

TPV 03/2020/CZ/BRB
ER NA 1,33/H1

2 Související předpisy
2.1 Související a citované normy
ČSN EN ISO 1461
ČSN 73 6100 – 1 a 3
ČSN 73 6101
ČSN 73 6110
ČSN 73 6200
ČSN 73 6201
ČSN 73 6102
ČSN EN 13670
ČSN EN 206
ČSN EN 12767
ČSN EN 1991-1-7
ČSN EN 1991-2
ČSN EN 1992-2
ČSN EN 1993-2
ČSN EN 1994-2
ČSN EN 1317-1
ČSN EN 1317-2
ČSN EN 1317-3
ČN P ENV 1317-4
ČSN EN 1317-5+A2
ČSN EN 1793-1
ČSN EN 1793-2

ČSN EN 14388 ed. 2

Zinkové povlaky nanášené žárovým ponorem na ocelové a litinové
výrobky – Specifikace a zkušební metody
Názvosloví pozemních komunikací
Část 1: Základní názvosloví
Část 3: Vybavení pozemních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Mosty – Terminologie a třídění
Projektovaní mostních objektů
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Provádění betonových konstrukcí
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemních
komunikacích – Požadavky a zkušební metody
Eurokód 1. Zatížení konstrukcí
Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení
Eurokód 1. Zatížení konstrukcí
Část 2: Zatížení mostů dopravou
Eurokód 2. Navrhování betonových konstrukcí
Část 2: Betonové mosty. Navrhování a konstrukční zásady
Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí
Část 2: Ocelové mosty
Eurokód 4. Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí
Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty
Silniční záchytné systémy
Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody
Silniční záchytné systémy
Část 2: Svodidla a mostní svodidla – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti
nárazových zkoušek a zkušební metody
Silniční záchytné systémy
Část 3: Tlumiče nárazů – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových
zkoušek a zkušební metody
Silniční záchytné systémy
Část 4: Koncové a přechodové části svodidel – Funkční třídy, kritéria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
Silniční záchytné systémy
Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů
pro vozidla
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody
stanovení akustických vlastností
Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody
stanovení akustických vlastností
Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách
difuzního zvukového pole
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace
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2.2 Související a citované technickoprávní předpisy
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

TP 58 Směrové sloupky a odrazky
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
TP 104 Protihlukové clony
TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích Dodatek 1, Dodatek 2
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikacích
[7] TP 139 Betonové svodidlo
[8] TP 142 Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory a pollery)
[9] TP 156 Vodící stěny a ukazatele směru
[10] TP 158 Tlumiče nárazu Dodatek 1
[11] TP 159 Dočasná svodidla
[12] TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích
[13] TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu
[14] TP 258 Mostní zábradlí
[15] TKP 1 Všeobecně
[16] TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
[17] TKP 18 Betonové konstrukce a mosty
[18] TKP 19 Část A Ocelové mosty a konstrukce
Část B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
[19] TKP 25 Protihlukové clony
Poznámka: Aktuální seznam TP a TKP a TPV jiných typů svodidel je zveřejněný na internetové
stránce Ministerstva dopravy, České republiky - www.pjpk.cz.
2.3 Související a citované právní předpisy
[1] Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění prováděcích předpisů a jeho prováděcí vyhlášky a ve
znění pozdějších předpisů
[2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
[3] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
[4] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební vybrané
výrobky, ve znění pozdějších předpisů
[5] Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů
[6] Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), www.pjpk.cz
[5] Vzorové listy staveb PK
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3 Výroba
Předmětná svodidla jsou vyráběna standardně firmou:

VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG
Hohe Strasse 9 – 17, 56410 Montabaur, Deutschland
Výrobce vyrábí předmětná svodidla ve dvou výrobnách, viz kap. 12.
Veškeré ocelové prvky jsou vyráběny z oceli třídy S 355 JR a standardně opatřena protikorozní
ochranou podle TP 203 zinkováním ponorem podle ČSN EN ISO 1461. Pevnostní třídy všech
spojovacích šroubů je 4.6. Další podrobnosti jsou uvedeny v montážní návodu a v popisu svodidel.
Návrhové parametry předmětného svodidla obsahuje tabulka 2.

4 Návrhové parametry svodidel a použití
Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla
Č.
položky

Typ
svodidla

Úroveň
žení

Prac.
šířka
w [m]
Dyn.
průhyb
[m]

Vychýlení
vozidla
[m]

ASI

Použití

1

ER NA 1,33

H1

W4
1,3 m

Vl3
1,0 m

A
1,0 m

Pro úroveň zadržení H1 a N2
Na normové krajnici šířky za lícem
svodidla 1 m.
Do středních dělících pasů se svodidlo
nepoužívá.

0,7 m

1) Dynamický průhyb - dle ČSN EN 1317-2 je maximální boční dynamické přemístění líce svodidla.

2) Pracovní šířka - dle ČSN EN 1317-2 je vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální
dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému.
3) Všechny silniční typy je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle
obrázku 12 a 14.

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

Název svodidla

1

ER NA 1,33

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
u [m]

N2

1,30

H1

1,30
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5 Popis jednotlivých typů svodidla
5.1 Jednostranné svodidlo ER NA 1,33/H1 s protihlukovou clonou
Jednostranné svodidlo ER NA 1,33 s úrovní zadržení H1 je montováno na beraněné ocelové sloupky
s roztečí 1,33 m. Je vybaveno ocelovou perforovanou svodnicí typu B se skladebnou délkou 4,0 m a
protihlukovým panelem se skladebnou délkou 2,66 m. Svodnice se montuje na straně dopravy a
protihlukový panel se montuje na zadní stranu sloupků. Výška svodnice nad přilehlým terénem je 0,75
m, výška protihlukového panelu 0,90 m, viz obrázek 1, 2 a 3.
Svodnice ER NA, typu B s perforací se vyrábí z plechu tloušťky 4 mm jako dvojvlna v jakosti
materiálu S 355 JR. Průřez svodnice je vysoký 310 mm a široký 75 mm. Délka svodnice je 4300 mm,
při přesahu ve spoji 300 mm, je skladebná délka svodnice 4000 mm. Vyrábí se svodnice přímé a
obloukové pro vnitřní a vnější oblouky v poloměrech do 35 m, tyto svodnice se vyrábí individuálně.
Při poloměru větším než 35 m se používají přímé svodnice v polygonálním tvaru.
Svodnice má jeden konec nekalibrovaný (běžný průřez) a druhý kalibrovaný zmenšené výšky 304
mm, tj. taková úprava, která umožní těsně přiložit tento kalibrovaný konec do nekalibrovaného konce.
Otvory pro vzájemné spojení svodnic jsou na nekalibrovaném konci kapkovité profilu 18 mm, na
kalibrovaném konci kruhové profilu 18 mm. Otvory pro připojení ke sloupku jsou oválné profilu 18
mm a délky 60 mm. Toto připojení je možno provést po 1 m.
Vzájemné spojení svodnic se provádí v místě sloupku a je šesti šrouby s polokruhovou hlavou a nosem
M 16x27, pevnostní třídy 4.6, maticí M16 a podložkou 18 (podložka je pod maticí, pod polokruhovou
hlavou z lícní strany podložka není).
Svodnice se spojují tak, že se konec jedné svodnice přeloží přes kalibrovaný začátek další svodnice.
Doporučuje se, aby přeplátování bylo ve směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu. Toto však není pevně
stanoveno.
S ohledem na protihlukovou funkci svodidla je svodnice mimo styk svodnic v délce 300 mm a mimo
míst připevnění ke sloupkům v délce 156,5 mm opatřena perforací otvory 8 mm s roztečí 13 mm.
V nábězích se používají svodnice typu B bez perforace.
Sloupky se vyrábí z válcovaných profilů C-100-60-25 z plechu 4 mm a z materiálu S 355 JR a osazují
se v osové vzdálenosti 2,0 m. Délka sloupků je 1,60 m a beraní se na hloubku 0,905 m.
Svodnice se připevňují ke sloupkům šrouby se šestihrannou hlavou M10x45, pevnostní třídy 8.8 a
s maticí M10 s podložkou 11 ze strany sloupku. V přední přírubě sloupku je pro toto připojení otvor
12 mm. Na svodnici je šroub podložen spojkou M 10 z plechu 40 x 115 mm tl. 5 mm s otvorem
profilu 12 mm.
Pro připojení protihlukových panelů jsou na zadní přírubě sloupku zřízeny tři otvory oválného profilu
14 mm a délky 50 mm.
V nábězích se používají sloupky bez zadních otvorů.
Protihlukový panel je konstrukcí sendvičového typu o vnějších rozměrech 2 666 x 908 a 115 mm.
Vlastní absorpční vrstvu tvoří dvě za sebou osazené desky z minerální vaty s objemovou hmotností
100 kg/m3o tloušťce 95 mm. Tato deska je ze zadní a z horní strany chráněna zalomenou deskou
z HDPE o tl. 2 mm. Celý panel je uzavřen v obalu (kleci) z ocelového roztaženého plechu tl.3 mm
s vyraženými otvory s roztažením na rozměr 62 x 20 mm.
Panely se připevňují k zadní přírubě každého sloupku přes přítlačnou desku 150 x 670 x 3 mm se
třemi oválnými otvory 14 mm délky 44 mm. Připevnění je zajištěno třemi šrouby se šestihrannou
hlavou M12 x 150, pevnostní třídy 8.8 a s maticí M12 a se dvěma podložkami 12 mm.
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Boční styk panelů se opatřuje z důvodu zamezení přerušení systému zadržení hluku, ochrany boků
panelů a ke kompenzaci různých délek panelů zvláštním liniovým těsněním z pěnové gumy nasazené
na přídržný PVC-P profil pro přichycení k panelu. Těsnění se osazuje v jednou kuse na přední stěnu
panelu, jeho vrch a na jeho zadní stranu.
Svodidlo má horní hranu svodnice 0,75 m nad přilehlou vozovkou. Nejvyšší místo svodidla je vrch
protihlukového panelu ve výšce 0,90 m. Šířka svodidla je 0,30 m.
Začátek a konec svodidla se opatří výškovým náběhem. Běžně se používá dlouhý koncový náběh (na
délku třech svodnic, tj. 12 m) Výjimečně lze použít i zkrácený náběh na délku dvou nebo jedné
svodnice. V tomto případě nutno použít lomené náběhové přechodky pro svodnice typu B. Náběhy se
ukončují oblou koncovkou. Tato koncovka je vyráběna pro levé nebo pravé ukončení.
V nábězích nejsou osazovány protihlukové panely, jsou osazeny svodnice typu B bez perforace a
sloupky bez zadních otvorů. Sloupky zachovávají rozteč 1,33 m a postupně jsou beraněny níže až po
oblou koncovku, jejíž horní povrch je v úrovni terénu, viz obrázek 4.

Obrázek 1 - Svodidlo ER NA 1,33/H1 – celkové schéma, kóty v mm
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Obrázek 2 - Svodidlo ER NA 1,33/H1 – příčný řez
popis dílů viz obrázek 3
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Množství Číslo výrobku

Položka

Hmotnost
1 kusu

3

010.10

Spojka M10

0,18 kg

6

040.00

0,12 kg

6

040.30

Šroub HRK (s půlkulatou hlavou) z nosem
M 16 x 27, tř. 4.6, vč. matice
Podložka 18

3

040.54

0,05 kg

3

040.60

Šroub se šestihrannou hlavou M10 x 45,
tř. 8.8 vč. matice
Podložka 11

0,01 kg

18

040.74

Podložka 12 (37/13/3)

0,05 kg

9

040.99-057

0,01 kg

1,5

350.00

Šroub se šestihrannou hlavou M12 x 150,
tř. 8.8 vč. matice
Protihlukový panel dl. 2,666 m

3

350.11

Přítlačná deska 150 x 670 x 3 mm

1

352.00

3

353.00

Svodnice ER NA, typu B, tl. 4 mm,
perforována, dl. 4,3 m
Sloupek C-100-60-25, dl. 1,6 m s otvory pro
protihlukový panel

Pouze
náběhy

303.11-01

Sloupek C-100-60-25, dl. 1,6 m bez otvorů
pro protihlukový panel

Obrázek 3 - Svodidlo ER NA 1,33/H1 – seznam dílů na délku 4 m
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Obrázek 4 - Svodidlo ER NA 1,33/H1 – dlouhý koncový náběh, kóty v mm
seznam dílů viz obrázek 3
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5.2 Začátek a konec svodidla
Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) opatřen
výškovým náběhem se zapuštěním do země nebo svodidlovou koncovkou v souladu s předpisem [13].
V odůvodněných případech (např. u připojení, sjezdu a křižovatkách, v případě, kdy je začátek
svodidla překrytý jiným svodidlem, na koncích svodidla u směrově rozdělených komunikacích) je
dovolené použít zkrácený výškový náběh, i když se běžně používá dlouhý náběh délky 12 m.
5.3 Výškové změny
Výškové změny ve výšce svodidel, které se mohou vyskytnout např. při vzájemném spojení svodidel
různé úrovně zadržení a různé výšky (dvě svodidla na silnici, mezi svodidlem na mostě a svodidlem
na silnici nebo mezi ocelovým a betonovým svodidlem) se řeší sklonem svodnice cca 1 : 200, to jest
nejvíce 20 mm na délku jedné svodnice. Celá výšková změna se provádí mimo část s protihlukovými
panely, tj. podobně jako koncový náběh.
5.4 Zásady úprav svodidla
Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho
důvodu se nedovoluje přerušit žádný podélný prvek (svodnici, madlo). Není dovoleno jiné ukončení
svodidla, než uvádí tyto TPV. Pro zajištění protihlukových vlastností nesmí žádné úpravy změnit
konstrukce panelů a celistvost protihlukové clony.
Výrobce vyrábí zkrácené svodnice a protihlukové panely s jakoukoliv atypickou délkou.
Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zaberanit, je dovoleno, ve smyslu TP
203, je osadit do betonového základu kruhového půdorysu o průměru 450 mm, nebo čtvercového
půdorysu o straně délky 400 mm a hloubky nejméně 700 mm. V tom případě je možno sloupky zkrátit
tak, aby byly zabetonovány alespoň 500 mm v základu. Nejvíce je možno zkrátit 3 sloupky za sebou a
celkově nejvíce 4 sloupky na délce svodidla 60 m. U dálnic je toto řešení možné pouze se souhlasem
investora nebo správce komunikace.
Svařování komponentů svodidla není dovoleno.
V souladu s TP 203 je přípustná odchylka ± 30 mm vůči teoreticky výšce svodidla. Odchylka pro
směrové vedení je ± 30 mm. Výškový a směrový průběh svodidla musí být plynulý. Potřebné výškové
změny se řeší sklonem 5 % (tj. 1:20) vůči výškám komunikace. Hodnoty výšky svodidla neplatí pro
lokální nerovnosti.

6 Svodidlo na silnicích
6.1 Výška svodidel a jejich umístění v příčném řezu
Výška jednostranných svodidel 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 3.
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 5.
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Obrázek 5 - Výška jednostranných svodidel
Umístění jednostranných svodidel v příčném řezu na krajnici uvádí obrázek 6. Svodidlo nesmí
žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Tato svodidla je
dovoleno kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. Vzdálenost svodidla od
obruby přejízdného obrubníku se nestanovuje. Na obrázku 6 je uvedena normová šířka krajnice 1,50
m. Tato šířka se neupravuje podle typu svodidla, ale stanovuje ji projektová dokumentace.

Obrázek 6 – Umístění jednostranných svodidel na krajnici
Kolem překážek (např. kolem mostních pilířů a portálů) je požadováno dle TP 114 použít svodidlo
úroveň zadržení H2 (vzdálenost líce svodidla od překážky musí odpovídat dle TP 114 úrovni zadržení
H1). Svodidlo ER NA 1,33/H1 s úrovní zadržení H1 nelze tedy běžně použít. Kolem překážek, kde je
dovoleno osadit svodidla s úrovní zadržení H1 a menší musí být mezi lícem svodidla a překážkou
dodržena vzdálenost dle tabulky 3.
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
(dlouhý nebo krátký) nebo jiná koncová část je před nebo za tímto místem. Výškové náběhy ani jiné
koncové části se do délky svodidla nepočítají. Minimální délka svodidel je uvedena v tabulce 4.

Tabulka 4 - Minimální délka svodidla
Č.
položky
1

Název svodidla (typu)
ER NA 1,33/H1

Minimální délka svodidla [m] pro rychlost
≤ 80 [km/h]
> 80 [km/h]
44
60
13
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6.3 Plná protihluková účinnost svodidla ER NA 1,33/H1
Svodidlo ER NA 1,33/H1 s protihlukovou úpravou se s ohledem na svou protihlukovou funkci osazuje
pouze na vnějším okraji silnic (na krajnicích).
Ustanovení uvedená v odstavci 6.1 a 6.2 platí pro funkci svodidla jako záchytného systému. Pro plnou
protihlukovou účinnost je nutné, aby svodidlo bylo osazeno na normové krajnici podle obrázku 6
s příčným sklonem krajnice do 6 % k líci svodidla.
Mezera na styku dolní hrany protihlukového panelu a terénu musí mít šířku pouze do 30 mm. Jinak se
musí dosypat zeminou.
6.4 Další ustanovení pro užívání svodidla ER NA 1,33/H1 na silnicích
Při užívání svodidel ER NA 1,33/H1 se používají plně ustanovení uvedených v TP 114 a TP 203.

7 Přechod svodidla ER NA 1,33 na jiná svodidla
7.1 Přechod na ocelové svodidlo
Vzhledem k tomu, že svodnice jednotlivých výrobců (jejich tvar a výška) jsou rozdílné, nepředpokládá
se jejich přímé napojení. Spojení se navrhuje vzájemným přesahem výškových náběhů tak, aby v
každém místě byla plná výška obou svodidel.
Přímé napojení se může použít pouze tehdy, je-li výška horní hrany svodnic obou svodidel přibližně
stejná a rozdíl úrovní zadržení je maximálně o jednu třídu. V případě takového napojení je nutné
použít speciální přechodový díl pro styk svodnic. Takový přechodový díl může vyrobit pouze výrobce
jednoho ze svodidel, které mají být spojené. Protihlukové panely se před stykem ukončí.
7.2 Přechod na betonové svodidlo
Přechod se zhotoví podle zásad TP 203 přesahem výškových náběhů obou svodidel tak, aby proti sobě
byli plné výšky obou svodidel. Mezi svodidly nemusí být mezera, můžou se vzájemně dotýkat.
Přechod se může zhotovit také přímým napojením za pomoci ocelové přechodky, která spojí ocelovou
svodnici typu B a koncový díl betonového svodidla podle zásad TP 203. Protihlukové panely se před
stykem ukončí.
Díl betonového svodidla, na který se přechodka připevní šrouby, musí mít odpovídající vyztužení.

8 Osazování svodidla na stávající silnice
Pokud šířka nezpevněné krajnice na stávající silnici odpovídá ČSN 73 6101 (1,5 m), postupuje se
podle těchto TPV.
Pokud je nezpevněná krajnice užší, postupuje se individuálně po dohodě s příslušným silničním
správcem PK. Doporučuje se, aby hrana koruny silnice (pokud jde o osazení svodidla na silnici na
násypu) byla za lícem svodidla alespoň 0,75 m. Vzdálenost sloupků není dovolené měnit.
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9 Upevnění doplňkových konstrukcí na svodidlo
Na sloupek, na svodnici a na distanční díl je dovoleno upevňovat odrazky, kilometrovníky, nástavce
pro směrové sloupky (avšak nesmí mít žádný ztužující prvek, který by zpevňoval svodidlo). V
případě, že tyto předměty budou z měkkých, ohebných materiálů, je dovolené, aby přesahovali lícní
plochu svodidla až o 50 mm. Dále platí TP 114 a TP 203.

10 Protikorozní ochrana
Protikorozní ochrana svodidla musí splňovat požadavky objednavatele uvedené v TP 203.
Všechny konstrukční díly se žárově zinkují. Vlastnosti a metody zkoušení povlaku zinku jsou
definované v ČSN EN ISO 1461. Případné dodatečné nátěry některých komponentů se dělají na
základě požadavků objednavatele v souladu s předpisem [18].

11 Projektování, osazovaní a údržba
Rozsah projektové dokumentace svodidel musí být v souladu s předpisem [5].
Skladování všech částí svodidel má být takové, aby nedošlo k trvalému poškození.
Údržbu svodidel zabezpečí správce PK po celou dobu používaní svodidel tak, aby svodidlo mělo
zachované směrové a výškové vedení podle projektované geometrie. Při poškození svodidel nárazem
posoudí správce PK ve spolupráci s dodavatelem systému rozsah a způsob potřebných oprav nebo
výměny.
Svodidla uvedené v těchto TPV montuje a zabudovává do stavby firma BRB systém , s.r.o. nebo jiná,
firmou BRB systém, s.r.o., k montáži pověřená (schválená) firma.

12 Značení jednotlivých komponentů svodidel
Pro zajištění dohledatelnosti původu všech komponentů svodidla ER NA 1,33, jsou komponenty
značeny trvalým způsobem na přístupném místě, viz Konstrukční díly. Značení se provádí protlačením
do hloubky cca 2 mm.
Výrobce má 2 výrobny a každý komponent je tak značen jednak značkou výrobny, viz obrázek 7 a
kromě toho je vedle značky výrobny vyraženo: EASYRAIL/ABC, kde „A“ udává čtvrtletí a BC je
poslední dvojčíslí roku výroby (na př. 217 znamená 2. čtvrtletí roku 2017).
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Obrázek 7 – Značení dílů svodidla ER NA 1,33
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