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1 Úvod, předmět technických podmínek výrobce
V souladu s TP 114 a TP 203 předkládá firma SILVERTON, s.r.o. Technické podmínky
výrobce (TPV), ve kterých nabízí 1 typ ocelového lanového svodidla Brifen 4 lana H1 se
sloupky po 3,2 m. Pro toto svodidlo bylo vydáno osvědčení o stálosti vlastností, opravňující
použití označení CE a výrobce následně vyhotovil prohlášení o vlastnostech. Tyto doklady
jsou vedeny pro výrobek: Brifen 4 Wire Rope H1 W5 VI8 – CEWR2035. Pro použití
tohoto svodidla v ČR je v těchto TPV svodidlo označeno jménem výrobku: Brifen 4 lana
H1.
Výrobce:
Hill &Smith Ltd, Springvale Business & Industrial Park
Bilston, Wolverhampton, United Kingdom, WV14 0QL
barrier@hill-smith.co.uk, www.brifen.co.uk
Uvedené svodidlo uvádí na trh firma - dovozce:
SILVERTON, s.r.o., Za zastávkou 373, 109 00, Praha 10 Dolní Měcholupy
Kontaktní osoba Ing. Milan Kučík, tel 00420 601 374 917,
e-mail: milan.kucik@silverton.cz
internet: www.silverton.cz
1 - Tabulka Předmět TPV

Označení svodidla
Brifen 4 lana H1

Typ
svodnice
4 lana 19
mm

Název/stručný popis
Ocelové oboustranné lanové svodidlo pro úroveň
zadržení H1 s výškou horního lana 0,94 m nad
vozovkou a s roztečí sloupků 3,2 m pro užití do
středních dělících pásů

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 dovozcem
na vyžádání.
Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114, TP 203. Pro kontrolu montáže se dodává (a je
rovněž umístěný na výše uvedených webových stránkách) „Montážní návod". Montážní
návod platí pouze v rozsahu těchto TPV.
Technické podmínky platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty,
ve smyslu norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201 a přiměřeně i
pro účelové komunikace.
POZOR - použití každého svodidla je podmíněno souladem s TP 114, TP 203. To
znamená, že pokud se v TP 114, TP 203 změní požadavky na úroveň zadržení nebo
jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit použití každého
svodidla.
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2 Související předpisy
2.1 Související a citované normy
ČSN EN ISO 1461
ČSN EN 10244-2
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 1991-2
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

Zinkové povlaky nanášené žárovým ponorem na ocelové a litinové
výrobky – Specifikace a zkušební metody
Ocelové dráty a výrobků z drátů – Kovové neželezné povlaky na
ocelových drátech – Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitiny zinku
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 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

2.2 Související a citované technickoprávní předpisy
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

TP 58 Směrové sloupky a odrazky
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
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
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[6] TP 139 Betonové svodidlo
[7] TP 142 Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory a pollery)
[8] TP 156 Vodící stěny a ukazatele směru
[9] TP 158 Tlumiče nárazu Dodatek 1
[10] TP 159 Dočasná svodidla
[11] TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích
[12] TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu
[13] TP 258 Mostní zábradlí
[14] TKP 1 Všeobecně
[15] TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
[16] TKP 18 Betonové konstrukce a mosty
[17] TKP 19 Část A Ocelové mosty a konstrukce
Část B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
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 výrobcem svodidla:
Hill &Smith Ltd, Springvale Business & Industrial Park
Bilston, Wolverhampton, United Kingdom, WV14 0QL
barrier@hill-smith.co.uk, www.brifen.co.uk

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

Brifen
4 lana H1

H1

W5
1,7 m

Vl8
2,9 m

A
0,4 m

Použití

Pro úroveň zadržení H1

1

1,7 m

Pro užití do SDP šířky
(1,7-0,14/2-0,5) x 2 = 2,25 m,
viz poznámka 4)

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) Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm.
4) Pro stávající komunikace lze na základě místních podmínek projednat s investorem a správcem
komunikace jiné řešení.

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

Název svodidla

1

Brifen 4 lana H1

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné
překážky
u [m]

N2

1,50*

H1

1,70

Pozn. * Hodnota získaná odborným odhadem.
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5 Popis jednotlivých typů svodidla
5.1 Oboustranné svodidlo Brifen 4 lana H1

Popis, obrázek 1, 2, 3 4
Svodidlo je sestaveno ze 4 spletených ocelových lan ø 19 mm. Jejich podporu tvoří sloupky
v osové vzdálenosti 3,2 m. V nutných případech možno místně zmenšit osovou vzdálenost až
na 2,0 m. Ve středních dělících pásů se používají ocelové sloupky příčného řezu ve tvaru „Z“.
Horní lano je uloženo v zářezu na vrchu sloupků, spodní 3 lana jsou uložena na bocích
sloupků na vymezovacích hácích, které jsou přišroubovány k přírubám sloupků. Při montáži
lan je možno použít dočasně kluzné kolíky. Tyto 3 lana se půdorysně proplétají zprava do
leva vždy mezi sousedními sloupky.
Svodidlo je ukončeno koncovými betonovými kotevními bloky. U koncových bloků jsou 4
osové vzdálenosti sloupků zmenšeny na 2,0 m. Lana lze naspojkovat na libovolnou délku
svodidla. Plná účinnost svodidla se počítá od prvního běžného sloupku (čtvrtý sloupek od
kotevního bloku), který je ve vzdálenosti 4 x 2,0 + 3,2 = 11,2 m od ukotvení lan v kotevním
bloku.
Spletená lana
Hlavním vodorovným prvkem lanového svodidla jsou 4 spletená lana, každé ze 3 spletených
svazků ze 7 drátů. Mez pevnosti drátů je min. 1370 N/mm2. Lana se chovají pružně až na
mez pružnosti, min. na sílu 155 kN, asi 1000 N/mm2.
Lana se vyrábí v délkách 154 a 308 m, větší délky se stykují závitovými spojkami pomocí
spojkových šroubů osazených na spletených lanech. Druhá možnost je styk s napínacími
spojkami s napínacími závitovými tyčemi a koncovými pouzdry. Je možno dodat i lana délky
1542 m navinutých na bubnu. Prodloužení svodidla lze také provést osazením mezilehlých
kotevních bloků.
Napínání lan při montáži provádějí odborní pracovníci podle pokynů f. Hill &Smith Ltd.
Hodnoty napínacích sil se volí podle teploty napínaných lan. Při teplotě 10 °C se lana napínají
na 18,7 kN. Změna síly na 1 °C se uvažuje hodnotou 0,24 kN. V mezních případech: při -15
°C na 24,7 kN a při +60 °C na 6,7 kN.
Podle požadavků stavby výrobce vyrábí úpravy v délkách lan s individuálně nasazenými
závitovými spojkami. Při opravách je možno lana stykovat prodlouženými závitovými
spojkami.
PKO lan je provedeno povlakem ze zinku dle ASTM B 498 Class B, adekvátně dle ČSN EN
10244-2.
Sloupky
Sloupky ve tvaru „Z“ 100 x 55 x 5 mm délky 1430 mm z oceli třídy S275 se osazují do
betonových pilot ø 350 mm hloubky 900 mm z betonu C 30/37 XF4. Do pilot jsou při
betonáži vloženy 100 mm pod vrch výztužné kruhy průměru 250 mm z betonářské výztuže
ø12 mm a přesahem 100 mm a na střed jsou vloženy na hloubku 400 mm objímky
vnějšího/vnitřního rozměru 109/104 x 64/59 mm, délky 420 mm. Do těchto objímek
(ztraceného bednění) jsou při montáži vkládány vlastní sloupky. Hlava sloupků je kryta
7
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plastovou krytkou výšky 90 mm, která jednak fixuje horní lano a jednak je možno na ni osadit
reflexní odrazku, např. ve vzdálenosti směrových sloupků. Patky sloupků mohou být kryty
nasunutými plastovými krytkami ø 200 mm a výšky 50 mm, které zamezují vniku nečistot do
kotevní části sloupku.
Svodidlo má horní hranu svodnice 0,94 m nad přilehlou vozovkou. Nejvyšší místo svodidla je
vrch sloupku ve výšce 1,03 m. Šířka svodidla je 0,138 m.
Začátek a konec svodidla se opatří ukončením do koncových betonových bloků.
První sloupek za ukotvením lan se osazuje šikmo a má označení jako vychylovací, má menší
délku a je vybaven vychylovacími háky, které umožňují jak výškové, tak směrové vychýlení a
výškové zalomení lan. To umožňuje převést lana do jedné řady k ocelovému kotevnímu
přípravku, který je zabetonován do kotevního bloku.
Druhý a třetí sloupek mají stejnou konstrukci jako běžné sloupy s vymezovacími háky, ale
mají menší délku a postupně vytvářejí výškový náběh pro zavedení lan do kotevního bloku.
Čtvrtý sloupek má rovněž vymezovací háky a má již stejnou výšku jako běžné sloupky. Plná
účinnost svodidla Brifen 4 lana H1 se počítá až od pátého sloupku.
Kotevní blok z betonu C 30/37 XF4 délky 2,5 m, šířky 1,5 m a zabetonované do rostlého
terénu na hloubku 1,5 m. Do kotevního bloku je osazen kotevní prvek z ocelových prutů
ukončený kotevní úhelníkem pro 4 kotevní šrouby, vždy s maticí, podložkou a klínovou
podložkou. Kotevní šroub se stykuje prostřednictvím stykového pouzdro ke spojkovému šroubu
spletených lan.
V případech, kdy je nutno změnit tvar kotevního bloku nebo v případě požadavku objednatele je
možno kotevní blok vyztužit betonářskou výztuží podle individuálního návrhu.
V případě prodloužení lanového svodidla lze využít konstrukci mezilehlých kotevních bloku
v minimální vzdálenosti 30,0 m, tak aby se svodidla stykovala přesahem a v každém místě byla
zachována plná výška svodidla alespoň na jednom svodidle.

Odolnost svodidla proti odklízení sněhu podle ČSN EN1317-5+A2, příloha C je ve třídě 2,
která je stanovena touto normou pro lanová svodidla.

8

LANOVÁ SVODIDLA Hill & Smith

TPV 01/2021/CZ/ S & H
Brifen 4 lana H1

Číslo výrobku

Položka

WR0001/2

Spletená lana 19 mm

WR1176

Závitová spojka spletených lan délky 300 mm

WR2066A

Závitová spojka spletených lan délky 533 mm
(pouze pro opravy)
WR2066B
Závitová spojka spletených lan délky 711 mm
(pouze pro opravy)
WR1178LH/RH Spojkový šroub pro spoj spletených lan
levý nebo pravý (nasazený na konec lan)
WR1059Z
Sloupek Z délky 1430 mm s vymezovacími
háky (při montáži možno nasadit dočasné kluzné
kolíky)
WR1065
WR1081

Objímka do základu délky 420 mm (ztracené
bednění kotevního otvoru)
Plastová krytka hlavy sloupkuWR1093

WR1093Z

Plastová krytka paty sloupku

WR1213

Napínací spojka spletených lan

WR1215

Závitová napínací tyč

WR1214

Koncové závitové pouzdro spleteného lana

WR1122

Stykové pouzdro pro styk spojkového šroubu
a základového šroubu

WR1127

Kotevní šroub s maticí, podložkou a klínovou
podložkou
První koncový vychylovací sloupek 1160 mm

WR1153
WR 1154
WR1155
WR1156
WR1046
Obrázek 6

Druhý koncový sloupek 1255 mm
s vymezovacími háky
Třetí koncový sloupek 1340 mm
s vymezovacími háky
Čtvrtý koncový sloupek 1430 mm
s vymezovacími háky
Ocelový kotevní přípravek
Sloupek Z délky 900 mm pro mosty s kotevní
deskou

Obrázek 1 - Svodidlo Brifen 4 lana H1 – seznam dílů
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Obrázek 2 - Svodidlo Brifen 2 lana H1 – celkové schéma, kóty v mm
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Obrázek 3 – Svodidlo Brifen 4 lana H1 – kotevní blok

Obrázek 4 – Svodidlo Brifen 4 lana H1 – kotvení
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5.2 Začátek a konec svodidla

Začátek a konec svodidla musí být (z důvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu)
opatřen ukončením do kotevních bloků.
5.3 Výškové změny
Výškové změny ve výšce svodidel Brifen H1 4 lana, mimo kotevní bloky, se neprovádí.
5.4 Zásady úprav svodidla
Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z
toho důvodu se nedovoluje přerušit lana ani upravovat sloupky. Není dovoleno jiné ukončení
svodidla, než uvádí tyto TPV.
Podle požadavků stavby výrobce vyrábí úpravy v délkách lan.
Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) pilotu sloupku vyvrtat (např,
z důvodu skalního podkladu) je dovoleno ji nahradit betonovým blokem čtvercového
půdorysu 500 x 500 mm a hloubky nejméně 600 mm. Nejvíce je možno zkrátit 3 sloupky za
sebou a celkově nejvíce 4 sloupky na délce svodidla 60 m.
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.
Hodnoty výšky svodidla neplatí pro lokální nerovnosti.

6 Svodidlo na silnicích
6.1 Výška svodidel a jejich umístění v příčném řezu

Výška oboustranných svodidel Brifen 4 lana H1se měří od horního okraje horního lana a
obecně platí, že musí být nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce
svodidla od zpevnění) ve výšce h = 0,94 m. Platí ustanovení dle TP 203, obrázek 2.
Umístění oboustranných svodidel v příčném řezu ve SDP uvádí obrázek 5 (D = šířka SDP).
Svodidlo nesmí žádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice. Při vzdálenosti osy
svodidla od hrany zpevnění více než 2, 0 m se měří výška svodidla v líce sloupku. Tato
svodidla je dovoleno kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm.
Vzdálenost líce svodidla od obruby přejízdného obrubníku se nestanovuje.
Kolem překážek umístěných v SDP se lanové svodidlo Brifen 4 lana H1 nepoužívá.
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Obrázek 5 – Umístění svodidel Brifen 4 lana H1 v SDP
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6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla
Svodidla mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku, a to ve vzdálenosti 11.2 m od
líce kotvy na kotevním bloku. To znamená, má-li být v některém místě osazeno svodidlo,
musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a koncová část je před nebo za tímto místem.
Koncové části se do délky svodidla nepočítají. Délka koncové části (mezi osou kotvy lan do
betonového bloku a sloupkem, od kterého se počítá plná účinnost svodidla Brifen 4 lana H1)
je 11.2 m. Minimální délka svodidla plné účinnosti je uvedena v tabulce 4.
Tabulka 4 - Minimální délka svodidla
Č.
položky
1

Název svodidla (typu)
Brifen H1 4 lana

Minimální délka svodidla [m] pro rychlost
≤ 80 [km/h]
> 80 [km/h]
195
280

6.3 Další ustanovení pro užívání svodidla Brifen H1 4 lana na silnicích

Při užívání svodidel Brifem H1 4 lana se používají ustanovení uvedených v TP 114 a TP 203.

7 Svodidlo na mostech
7.1 Zásady použití
Lanová svodidla Brifen 4 lana H1 se na mostech neužívají. Jejich případné použití se provádí
podle zásad pro použití na silnicích podle individuálního návrhu schváleného výrobcem
svodidla.

8 Přechod svodidla Brifen 4 lana H1 na jiná svodidla
8.1 Přechod na ocelové svodidlo
Vzhledem k tomu, že lanové svodidlo nemá svodnici nepředpokládá se jejich přímé napojení.
Spojení se navrhuje podle zásad TP 203 vzájemným přesahem výškových náběhů tak, aby v
každém místě byla plná výška obou svodidel.
8.2 Přechod na betonové svodidlo
Přechod se zhotoví podle zásad TP 203 a to přesahem výškových náběhů obou svodidel tak,
aby proti sobě byli plné výšky obou svodidel. Mezi svodidly nemusí být mezera, můžou se
vzájemně dotýkat.
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9 Osazování svodidla na stávající silnice
Pokud šířka dělícího pruhu na stávající silnici odpovídá ČSN 73 6101 a odpovídá hodnotě
uvedené v tab. 2, postupuje se podle těchto TPV.
Pokud je šířka jiná lze na základě místních podmínek projednat s investorem, případně i s
projektantem a správcem komunikace jiné řešení.

10 Upevnění doplňkových konstrukcí na svodidlo
Na sloupky svodidla je dovoleno upevňovat odrazky nebo 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
lan až o 50 mm. Dále platí TP 114 a TP 203.

11 Protikorozní ochrana
Všechny ocelové díly svodidla se žárově zinkují ponorem dle EN ISO 1461. Případné
dodatečné nátěry některých komponentů se dělají na základě požadavků objednavatele
v souladu s předpisem [17].

12 Projektování, osazovaní a údržba
Rozsah projektové dokumentace svodidel musí být v souladu s předpisem [4]. Podle místních
podmínek a podle úrovně předcházející dokumentace je nutno v případě nutnosti vypracovat
výrobně technickou dokumentaci, případně montážní výkresy.
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 způsob
potřebných oprav nebo výměny.
Svodidla uvedené v těchto TPV montuje a zabudovává do stavby firma Silverton, s.r.o. nebo
jiná, firmou Silverton, s.r.o., k montáži pověřená (schválená) firma.

13 Značení jednotlivých komponentů svodidel
Pro zajištění dohledatelnosti původu komponentů svodidla Brifen 4 lana H1, jsou sloupky
svodidla značeny na přírubě trvalým způsobem. Značení se provádí protlačením vlysu „H&S
23/12“. To je značky výrobce Hill & Smith a týden / rok výroby. Značení se provádí po
zinkování z důvodu jasnosti a čitelnosti značky.
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