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1 Úvod, předmět technických podmínek výrobce (TPV)
1.1 Úvod
Tyto TPV jsou – v souladu s TP 114 a TP 203 – návodem na použití ocelových svodidel
MEISER.
Celkový přehled nabízených svodidel uvádí tabulka 1.
Všechna svodidla uvedená v těchto TPV mají označení CE.
Držitelem osvědčení o stálosti vlastností a výrobce svodidel je:
MEISER Strassenausstattung GmbH, Edmund-Meiser-Strasse 3, 666839 Schmelz-Limbach,
Deutschland.
Svodidla se vyrábí ve výrobně na stejné adrese.
Kontaktní osoba:
Nicola Massara, Head of International Strategy, MEISER Strassenausstattung GmbH,
Tel. 0039 3486508431, n.massara@meiser.de
Ing. Václav Tolar tel.: 00420 775 957 062, mail info@renanova.cz, www.renanova.cz

Č.
1
2
3

Označení
svodidla
HBB 1.33
(N2W2)
HBB 1.33 plus
(H1W3)
MTB 1.33
(H2W4)

Tabulka 1 - Předmět TPV
Typ svodnice
Název/stručný popis
A (dvojvlna)
tloušťky 3 mm
B
tloušťky 3 mm
trojvlna
tloušťky 2,5 mm

jednostranné svodidlo úrovně zadržení N2 pro
silnice
jednostranné svodidlo úrovně zadržení H1 pro
silnice
jednostranné svodidlo úrovně zadržení H2 pro
silnice

Technické podmínky jsou umístěny na www.renanova.cz
Pro kontrolu montáže se dodávají (a jsou rovněž umístěny na výše uvedených webových
stránkách) „montážní návody“ v českém jazyku.
POZOR – použití všech svodidel uvedených v těchto TPV je podmíněno souladem
s TP 114 a TP 203. To znamená, že pokud se v TP 114 nebo TP 203 změní požadavky na
úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit i
používání svodidel uvedených v těchto TPV.
1.2 Související předpisy
Viz TP 114.
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2 Návrhové parametry svodidel
Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidel
Označení
svodidla;
třída
odolnosti
proti
odklízení
sněhu
HBB 1.33
(N2W2)
3
HBB 1.33
plus
(H1W3)
3
MTB 1.33
(H2W4)

Č.

1

2

3

Úroveň
zadržení

Koef.
prudkosti
nárazu ASI;
dynam.
průhyb D [m]

N2

ASI = 0,8

Pracovní šířka
W [m];
vyklonění
vozidla VI [m];
poloha
oddělených částí
nad 2 kg *
W = 0,8 (W2) Krajnice

D = 0,7

Nestanovuje se

ASI =1,0

W = 1,0 (W3)

D = 0,9
ASI = 1,2

VI = 1,6 (VI5)
W = 1,2 (W4)

D = 1,1

VI = 1,2 (VI4)

H1

H2

Použití

Pro úroveň zadržení do N2 - normová krajnice
šířky 1 m za lícem svodidla.
Krajnice
Pro úroveň zadržení do H1 - normová krajnice
šířky 1 m za lícem svodidla.
Krajnice
Pro úroveň zadržení do H2 - normová krajnice
šířky 1 m za lícem svodidla.

3
Poznámka:
Všechna silniční svodidla je možno kombinovat pouze s obrubou výšky do 70 mm včetně.
* U žádného svodidla těchto TPV nedošlo k oddělení části hmotnosti nad 2 kg.

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

Označení svodidla

Úroveň
zadržení

1

HBB 1.33 (N2W2)
HBB 1.33 plus
(H1W3)

N2

0,80

N2
H1
N2
H1
H2

*0,80
1,00
*0,70
*0,80
1,20

2
3

MTB 1.33 (H2W4)

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
[m]

* Hodnota stanovena odborným odhadem

3 Popis jednotlivých svodidel
3.1 Jednostranné svodidlo HBB 1.33 (N2W2)
Svodidlo – viz obrázek 1 - sestává ze svodnice, držáku svodnice a sloupku.
Svodnice – používá se svodnice „A“ (viz obr. 1), která má horní hranu 750 mm nad zpevněním.
Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 3 mm z materiálu S235JR.
Tato svodnice je tvořena z hlediska příčného řezu dvojvlnou. Výška svodnice je 306 mm a šířka
80 mm. Délka svodnice je 4,30 m. Svodnice umožňuje osazení sloupků po 1,00 m, nebo po
1,33 m a po 2,00 m.
Vzájemné spojení svodnic je osmi šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M16x27-4.6, maticí
M 16 a podložkou 30x18x4 (podložka je pod maticí, pod polokruhovou hlavou z lícní strany
podložka není). Spojení je vždy v místě sloupku.
Svodnice se vyrábí běžně v poloměrech od 2,5 m v kroku po 2,5 m (tedy 2,5 m, 5 m, 7,5 m
3
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atd.). Od poloměru 30 m se svodidlo montuje z přímých svodnic.
Otvory ve svodnici pro připojení ke sloupkům jsou oválného tvaru, délky 60 mm a šířky 18 mm.
Svodnice se připevňuje ke sloupkům jedním šroubem s šestihrannou hlavou M10x45-8.8 a
maticí, proto se z lícní strany pod hlavu šroubu musí dát krycí podložka 115/40/5 mm, která má
otvor ø 12 mm. Pod maticí je podložka 70x11x2.
Sloupek průřezu Sigma se vyrábí z ohýbaného plechu tloušťky 4,2 mm, z materiálu S235JR.
Šířka sloupku v příčném řezu svodidlem je 100 mm. Délka sloupků je 1750 mm a osazují se po
1,33 m. Sloupek má 2 otvory průměru 12 mm a jeden průměru 18 mm. V trase se používá otvor
průměru 12 mm, v náběhu se používá otvor průměru 18 mm.
Držák svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm, šířky 70 mm z materiálu S235JR. Držák má
otvor průměru 18 mm. Držák se osazuje v trase, nikoliv v náběhu.
Používají se dva výškové náběhy, dlouhý (na délku tří svodnic) – viz obrázek 2 a krátký (na
délku jedné svodnice) – viz obrázek 3. Dlouhý náběh nepoužívá žádnou výškovou přechodku,
svodnice jsou postupně výškově nakláněny. U krátkého náběhu se používá náběhová
přechodka. Zakončení do země je u obou náběhů pomocí speciální koncovky, která je zahnutá
a tím zvětšuje kotevní sílu svodidla.
U výškových náběhů se sloupky Sigma šroubují přímo ke svodnici šroubem s šestihrannou
hlavou M16x45-4.6 s krycí podložkou pod hlavou šroubu a kruhovou podložkou 30x18x4 pod
maticí. Poslední dva sloupky u obou náběhů mají délku pouze 1,50 m.
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Obrázek 1 – Svodidlo HBB 1.33 (N2W2)
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Obrázek 2 – Dlouhý náběh svodidla HBB 1.33 (N2W2)

Obrázek 3 – Krátký náběh svodidla HBB 1.33 (N2W2)

6

TPV 1/2021/CZ
MEISER

OCELOVÁ SVODIDLA
MEISER

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

TPV 1/2021/CZ
MEISER

3.2 Jednostranné svodidlo HBB 1.33 plus (H1W3)
Svodidlo – viz obrázek 4 - sestává ze svodnice, držáku svodnice a sloupku.
Svodnice – používá se svodnice „B“ (viz obr. 4), která má horní hranu 750 mm nad zpevněním.
Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 3 mm, z materiálu S235JR.
Výška svodnice je 310 mm (v běžné, nekalibrované části) a šířka 78 mm. Délka svodnice je
4,30 m. Svodnice umožňuje osazení sloupků po 1,00 m, nebo po 1,33 m a po 2,00 m. 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 304 mm.
Vzájemné spojení svodnic je šesti šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M16x27-4.6, maticí
M 16 a podložkou 30x18x4 (podložka je pod maticí, pod polokruhovou hlavou z lícní strany
podložka není). Spojení je vždy v místě sloupku.
Svodnice se vyrábí v poloměrech od 2,5 m v kroku po 2,5 m (tedy 2,5 m, 5 m, 7,5 m atd.). Od
poloměru 30 m se svodidlo montuje z přímých svodnic.
Otvory ve svodnici pro připojení ke sloupkům jsou oválného tvaru, délky 60 mm a šířky 18 mm.
Svodnice se připevňuje ke sloupkům jedním šroubem s šestihrannou hlavou M10x45-8.8 a
maticí, proto se z lícní strany pod hlavu šroubu musí dát krycí podložka 115/40/5 mm, která má
otvor ø 12 mm. Stejná krycí podložka je pod maticí.
Sloupek průřezu C 125x62,5x25 se vyrábí z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm z materiálu
S235JR. Délka sloupků je 1750 mm a osazují se po 1,33 m. Sloupek má 2 otvory, jeden je
oválný šířky 12 mm a jeden kruhový průměru 18 mm. V trase se používá oválný otvor 12 mm,
v náběhu se používá otvor průměru 18 mm. Natočení sloupku vůči nějakému směru jízdy se
nevyžaduje.
Držák svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm, šířky 70 mm z materiálu S235JR. Držák má
otvor průměru 18 mm. Držák se osazuje v trase, nikoliv v náběhu.
Používají se dva výškové náběhy, dlouhý (na délku tří svodnic) – viz obrázek 5 a krátký (na
délku jedné svodnice) – viz obrázek 6. Dlouhý náběh nepoužívá žádnou výškovou přechodku,
svodnice jsou postupně výškově nakláněny. U krátkého náběhu se používá náběhová
přechodka. Zakončení do země je u obou náběhů pomocí speciální koncovky, která je zahnutá
a tím zvětšuje kotevní sílu svodidla.
U výškových náběhů se sloupky šroubují přímo ke svodnici šroubem s šestihrannou hlavou
M16x45-4.6 s krycí podložkou pod hlavou šroubu a kruhovou podložkou 30x18x4 pod maticí.
U krátkého náběhu se používají sloupky Sigma – viz obrázek 6.
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Obrázek 4 – Svodidlo HBB 1.33 plus (H1W3)
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Obrázek 5 – Dlouhý náběh svodidla HBB 1.33 plus (H1W3)

Obrázek 6 – Krátký náběh svodidla HBB 1.33 plus (H1W3)
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3.3 Jednostranné svodidlo MTB 1.33 (H2W4)
Svodidlo – viz obrázek 7 - sestává ze svodnice, sloupku a výztuhy sloupku.
Svodnice – používá se svodnice 3n (viz obr. 7), která má horní hranu 900 mm nad zpevněním.
Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 2,5 mm, z materiálu S355JR.
Výška svodnice je 506 mm a šířka 82,5 mm. Délka svodnice je 4,32 m. Svodnice umožňuje
osazení sloupků po 1,33 m nebo po 2,00 m.
Vzájemné spojení svodnic je dvanácti šrouby s polokruhovou hlavou M16x30-8.8, maticí M 16
a podložkou 40x18x4 (podložka je pod maticí, pod polokruhovou hlavou z lícní strany podložka
není). Spojení je vždy v místě sloupku.
Svodnice se vyrábí v poloměrech od 2,5 m v kroku po 2,5 m (tedy 2,5 m, 5 m, 7,5 m atd.). Od
poloměru 30 m se svodidlo montuje z přímých svodnic.
Otvory ve svodnici pro připojení ke sloupkům jsou oválného tvaru, délky 64 mm a šířky 19 mm.
Svodnice se připevňuje ke sloupkům jedním šroubem s šestihrannou hlavou M10x45-8.8 a
maticí, proto se z lícní strany pod hlavu šroubu musí dát krycí podložka 115/40/5 mm, která má
otvor ø 12 mm. Pod maticí je podložka 25x10,5x4.
Sloupek průřezu C 125x62,5x25 se vyrábí z ohýbaného plechu tloušťky 5 mm z materiálu
S355JR. Délka sloupků je 1600 mm a osazují se po 1,33 m. Sloupek má 2 oválné otvory šířky
14 mm.
Výztuha sloupku z ohýbaného plechu tl. 5 mm, z materiálu S235JR do průřezu tvaru U.
Výztuha sloupku se umísťuje do požadované polohy až po zaberanění sloupku. Osazuje se
pouze v trase, nikoliv v náběhu.
Používá se jeden výškový náběh (na délku dvou svodnic) – viz obrázek 8. Používá se
náběhová přechodka, která odklání náběh o 5 o.
Sloupky v náběhu jsou stejné, jako v trase, avšak otvory mají šířku 18 mm, protože se k nim
svodnice připevňují dvěma šrouby M16x45-4.6 s krycí podložkou pod hlavou šroubu a
kruhovou podložkou 30x18x4 pod maticí. Ze zadní strany se v náběhu osadí 4 táhla – viz
obrázek 8.
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Obrázek 7 – Svodidlo MTB 1.33 (H2W4)
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Obrázek 8 – Náběh svodidla MTB 1.33 (H2W4)

3.4 Zásady úprav všech typů svodidel Meiser
Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z
toho důvodu se nedovoluje přerušit žádný podélný prvek. Výrobce vyrábí zkrácené svodnice a
na objednávku jakoukoliv atypickou délku. 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.
Nejasnosti
Při nejasnostech v provedení a při řešení detailů je rozhodující stanovisko výrobce. Výrobce
však musí splnit požadavky TP 114 a TP 203.
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4 Svodidlo na silnicích
4.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu
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 obr. 1, 4 a 7.
Z hlediska polohy svodidla v příčném řezu se postupuje dle TP 203.
Všechna silniční svodidla uvedená v těchto TPV je dovoleno kombinovat pouze s přejízdným
obrubníkem výšky do 70 mm. Poloha obruby vůči líci svodidla se u přejízdného obrubníku ani
u hrany odvodňovacího rigolu nestanovuje.
Hodnoty výšky svodidla uváděné v TPV neplatí pro lokální nerovnosti.
Mezní odchylky polohy a rovinatosti svodidel při osazování – viz TP 114.
4.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla
Svodidla mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku. To znamená, má-li být v
některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a výškový
náběh (dlouhý nebo krátký) je před nebo za tímto místem.
Minimální délka svodidel je uvedena v tabulce 4 (tato tabulka bude platit do doby, než vejde
v platnost revize TP 203). Výškové náběhy se do délky svodidla nepočítají.
Tabulka 4 - Minimální délka svodidla
Č.
položky
1
2
3

Označení svodidla
HBB 1.33 (N2W2)
HBB 1.33 plus (H1W3)
MTB 1.33 (H2W4)

Minimální délka svodidla [m] při dovolené rychlosti
 80 [km/h]
 80 [km/h]
32
40
36
52
32
40

4.3 Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici)
Postupuje se podle TP 203.
4.3.1 Začátek a konec svodidla
Při zakončení svodidla je nutno respektovat požadavky uvedené v TP 114 a TP 203.
Pro svodidla HBB 1.33 (N2W2) a HBB 1.33 plus (H1W3) jsou nabízeny výškové náběhy
dlouhé a krátké. Svodidlo MTB 1.33 (H2W4) používá jen jeden náběh.
Při rozhodování, zda použít dlouhý, nebo krátký výškový náběh, je třeba respektovat TP 203.
4.3.2 Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí
Postupuje se podle TP 203.
4.3.3 Přechody/spojení mezi jednostrannými svodidly Meiser
Přechod mezi HBB 1.33 (N2W2) a HBB 1.33 plus (H1W3) a obráceně je pouhým spojením
velmi podobných svodidel se stejnou roztečí sloupků – viz obrázek 9. Jedná se vlastně jen o
přechod mezi svodnicí typu „A“ a svodnicí typu „B“. Přechodka mezi těmito svodidly má délku
1 m. Žádné úpravy jako např. zahušťování sloupků se neprovádí.
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Obrázek 9 - Přechod mezi svodidly HBB 1.33 (N2W2) a HBB 1.33 plus (H1W3)
Přechod mezi svodidlem MTB 1,33 (H2W4), které používá trojvlnu a svodidly HBB 1.33
(N2W2) a HBB 1.33 plus (N2W2) se nepředpokládá. Přechod ovlivňuje různá výška svodidel
a vzhledem ke komplikované výrobě takové přechodky, ji výrobce nenabízí.

5 Přechod svodidel Meiser na jiná svodidla
5.1 Přechod na ocelové svodidlo jiného výrobce
Přímé napojení se nepředpokládá. V zájmu údržby je, aby na jedné stavbě bylo svodidlo
jednoho výrobce a pokud se objeví potřeba přechodu z ocelového svodidla jednoho výrobce na
ocelové svodidlo jiného výrobce, použije se přesah výškových náběhů tak, aby naproti sobě
byly plné výšky obou svodidel (svodidla se mohou dotýkat).
Pokud se však přímé napojení má provést, je třeba dílensky vyrobit přechodový díl. Ten může
vyrobit pouze výrobce jednoho ze svodidel, která mají být spojena. Takové řešení je možné
pouze se souhlasem obou výrobců. Podmínkou pro přechodový díl je, aby v každém místě dílu
byl výškový sklon 1:3 nebo mírnější.
5.2 Přechod na betonové svodidlo
Přechod se provede:
- Přesahem výškových náběhů obou svodidel tak, aby naproti sobě byly plné výšky obou
svodidel. Mezi svodidly nemusí být mezera, mohou se vzájemně dotýkat.
- Přímým spojením svodidel – viz obrázky 10 – 12.
V souladu s TP 203 se zahušťování sloupků neprovádí, protože běžná vzdálenost sloupků je
1,33 m.
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Obrázek 10 – Připojení svodidla HBB 1.33 (N2W2) na betonové svodidlo

Obrázek 11 – Připojení svodidla HBB 1.33 plus (H1W3) na betonové svodidlo

Obrázek 12 - Připojení svodidla MTB 1.33 (H2W4) na betonové svodidlo
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6 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo
Postupuje se podle TP 203.

7 Protikorozní ochrana
Svodidla Meiser splňují požadavky TKP 19B na protikorozní ochranu svodidel.

8 Projektování, osazování a údržba
Postupuje se podle TP 114.

9 Značení jednotlivých komponentů svodidel
Jednotlivé komponenty jsou opatřeny značkou výrobce – viz obrázek 13 (provedeno průrazem)
a číselnou řadou 7 čísel (provedeno protlakem do hloubky cca 0,5 mm).
V číselné řadě jsou první tři čísla pro identifikaci oceli a další 4 čísla uvádí měsíc a rok výroby.
Na obrázku 14 je vidět průraz jako značka výrobce a i číselná řada..

Obrázek 13 – Identifikační značka výrobce svodidel Meiser

Obrázek 14 – Příklad značení svodidel Meiser
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