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1 Úvod, předmět technických podmínek výrobce (TPV)
V souladu s TP 114 SKANSKA a. s. uvádí v těchto TPV betonové svodidlo monolitické
DSUH-110 - viz tabulka 1.
Tabulka 1 - Předmět TPV
Č.

Název

1

DSUH-110

Typ svodidla
betonové svodidlo monolitické, oboustranné,
výšky 1,108 m

Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 139.
POZOR – použití svodidla uvedeného v těchto TPV 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 i používání svodidla DSUH-110.

2 Související předpisy
Pro svodidlo, které je předmětem těchto TPV, platí pouze předpisy, na které je v textu
odkazováno.
U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední
vydání dokumentu (včetně změn).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
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 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná
kritéria pro zkušební metody
ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy,
kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-3 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční
třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN P ENV 1317-4 (73 7001) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a
přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-5+A2 (73 7001) 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
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přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
16 ENV CEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy - Část 8: Záchytné systémy pro
motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem
17 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 *
18 TP 58 Směrové sloupky a odrazky - zásady pro používání z r. 2008, SV Brno
19 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV
20 TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP
21 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích
22 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 2008, JEKU Praha
23 TP 139 Betonové svodidlo z r. 2015, Dopravoprojekt Brno
24 TP 156 Vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2015, Dopravoprojekt Brno
25 TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2013, Dopravoprojekt Brno
26 TP 159 Dočasná svodidla z r. 2015, Dopravoprojekt Brno
27 TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu, 2010, Dopravoprojekt Brno
28 TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
29 TKP 18 Beton pro konstrukce
30 TKP 19 Část A: Ocelové mosty a konstrukce
Část B: Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
31 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č.
100/2013 Sb.
32 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
34 Vzorové listy staveb PK
35 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) – úplné znění - viz www.pjpk.cz
* Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů
dohledatelnosti původu svodidel a pro opravy.

3 Díly/části svodidla
Tabulka 2 – Monolitické svodidlo DSUH 110
Název svodidla
Část svodidla
Objem
Hmotnost
betonu
[kg]
[m3]
betonové svodidlo běžná část (délka mezi
1,58
3640
monolitické
dvěma spárami 4,00
oboustranné
m)
koncová část (délka
1,16
2670
DSUH-110
4,00 m po první
řezanou spáru)
svodidlo se vyrábí z betonu třídy nejméně C30/37 –XF4, v případě
požadavku může být třída betonu vyšší
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Obrázek 1 – Betonové svodidlo monolitické DSUH-110
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4 Návrhové parametry svodidla a jeho použití
Tabulka 3 - Návrhové parametry svodidla
Typ
svodidla

Č.

1

DSUH
110

Úroveň
zadržení

Dynam.
průhyb
D [m];
ASI
D = 1,1

Pracovní šířka
W [m];
vyklonění
vozidla VI [m]
W = 1,8 (W6)

H4a

Použití

Krajnice
pro všechny úrovně zadržení
normová šířky 1,00 m za lícem svodidla
– viz obr. 2

Střední dělicí pásy
pro všechny úrovně zadržení
šířky alespoň 1,90 m – viz obr. 2
- Dynamický průhyb - dle ČSN EN 1317-2 je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla.
- Pracovní šířka - dle ČSN EN 1317-2 je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální
dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému.
ASI = 1,283

VI=1,8 (VI6)

Tabulka 4 – Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
Č.
položky

1

Název
svodidla

DSUH-110

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky [m]

N2

*0,80

H1

*1,00

H2
H3
H4
* Hodnota stanovena odborným odhadem.

*1,25
*1,60
1,80

5 Popis svodidla
Jedná se o monolitické betonové svodidlo posuvné, oboustranné, výšky 1,108 m.
Betonuje se přímo namístě kontinuálně finišerem posuvným bedněním.
Nosný systém tvoří 3 předpínací lana  Ls 15,5/1800 MPa, která jsou fixována ve správné
poloze pomocí otvorů v čele posuvného bednění a následně zabetonována. Lana nejsou
napnuta. Žádnou betonářskou výztuž svodidlo neobsahuje.
Svodidlo je možno směrově provádět v oblouku o poloměru 6 m a větším (konkrétní poloměr
musí být konzultován s výrobcem). Finišer umožňuje výškově se přizpůsobit niveletě
komunikace.
Po provedení denního pracovního záběru je provedeno nařezání smršťovacích spár ve
vzájemné vzdálenosti cca 4 m. Jejich hloubka nesmí překročit 40 mm a šířka je přibližně
3 mm. Ve spáře se provede spárová drážka šířky 7 mm do hloubky 10-15 mm a utěsní se
trvale pružným tmelem – viz obrázek 1.
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V případě použití lan s antikorozní úpravou (například žárovým zinkováním), se provádí
řezané spáry netěsněné - viz obrázek 1.
Svodidlo se betonuje na zpevněný podklad (nejčastěji asfaltový nebo betonový) a pro zajištění
posuvné funkce a omezení vysokého tření v případě hrubého povrchu (rozhodnutí provede
výrobce svodidla) je možno svodidlo betonovat na separační fólii, například igelitovou fólii
LDPE nebo PP. Tloušťka fólie nemá přesáhnout 1 mm.
Zpevnění musí být v podélném směru souvislé, z hlediska příčného řezu se postupuje podle
TP 139.
Na monolitické svodidlo není možno přímo (bez úprav) napojit žádné betonové ani ocelové
svodidlo. K tomu účelu se musí za poslední řezanou spárou vybetonovat 4 m dlouhý
přechodový díl, který se provede tak, aby přímé napojení jiného svodidla bylo možné (díl
vždy obsahuje betonářskou výztuž v potřebném rozsahu) a jedná se tedy o atypický díl.
Betonářská výztuž musí zajistit únosnost přechodového dílce v tahu, která odpovídá únosnosti
v tahu připojovaného svodidla. Podrobněji viz kapitola 8.
Příklad tvaru přechodového dílu pro přímé napojení ocelového svodidla a pro přímé napojení
betonového svodidla s volným zámkem, prefabrikovaného, výšky 0,81 m, je uveden na obr. 4.
Svodidlo má běžnou část, což je délka svodidla mezi dvěmi řezanými spárami a část
koncovou, která nabíhá na plnou výšku ve sklonu 1:3 – viz obr. 1.
5.1 Zásady úprav svodidla
Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla.
Každá úprava musí být projednána s výrobcem svodidla.
Úpravy lze rozdělit na úpravy svodidla jako celku a na úpravy některého jednotlivého dílu.
5.1.1 Úpravy svodidla jako celku
Jedná se o:
a) Úpravy vyvolané příčným sklonem podkladu, na který se svodidla osazuje (a změnou
příčného sklonu).
b) Úpravy vyvolané osazováním svodidla na zvýšenou obrubu.
c) Úpravy vyvolané malým směrovým a výškovým poloměrem komunikace v místě
svodidla.
d) Úpravy vyvolané požadavkem na velikost, nebo vypuštění odvodňovacích otvorů.
Úpravy a) a b) musí být v souladu s TP 139 a v takovém případě (pokud jde o projektovou
dokumentaci) není třeba předem žádat o souhlas výrobce.
Úpravy c) jsou omezeny technologickými možnostmi provádění a je třeba je předem
projednat s výrobcem.
Úpravy d) lze běžně požadovat, ale musí být včas před prováděním projednány s výrobcem.
5.1.2 Úpravy některé konkrétní části svodidla
Týká se zejména koncových a přechodových částí a oblastí v místě mostních dilatací. Tyto
úpravy se nepokládají za úpravu svodidla, protože se nedotýkají svodidla jako celku, jako
sytému, nýbrž pouze lokálních míst, která mohou vyžadovat atypickou úpravu.
Každou takovou úpravu je třeba projednat s výrobcem, protože může být omezena výrobními
možnostmi formy nebo nosného systému. V případě přechodového dílu/části na odlišné
svodidlo zajistí výrobce svodidla pro takové atypické řešení výrobně technickou dokumentaci,
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ve které musí být uvedena zejména poloha, kvalita a množství betonářské výztuže.

6 Svodidlo na silnicích
V souladu s TP 114 a TP 139 nemá svodidlo z hlediska své výšky žádné omezení v použití.
6.1 Umístění svodidla na krajnici
Pro umístění svodidla na krajnici platí TP 139. Dle tabulky 3 těchto TPV ve sloupci Použití,
je možno svodidlo použít na běžnou normovou krajnici pro všechny úrovně zadržení – viz
obr. 2.1.
6.2 Umístění svodidla ve středním dělicím pásu
Na obrázku 2 je uveden přehled použití svodidla ve středním dělicím pásu, které jsou
v souladu s TP 139. Doporučení uvedená na obrázku 2 jsou praktického charakteru a
respektovat se mají, je-li to běžně možné, tzn. při dostatku místa.

Obrázek 2 – Umístění svodidla na krajnici a ve středním dělicím pásu
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6.3 Plná účinnost a minimální délka svodidla
Platí TP 139.
6.4 Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí (šachty, propustky apod.)
TP 139 uvádí minimální délky betonového svodidla před překážkou. Skutečnou délku
svodidla před překážkou však stanovuje projektant s ohledem na provoz, typ překážky,
možnost nárazu do ní atd. Optimální délky před překážkou se mohou od těch minimálních
lišit.
6.5 Začátek a konec svodidla
Na začátku a na konci svodidla musí být vždy výškový náběh. Je-li však začátek nebo konec
svodidla krytý ve směru jízdy nějakým jiným svodidlem (betonovým, ocelovým atd.) a na
začátek nebo konec svodidla nemůže žádné vozidlo narazit, postačí svodidlo zakončit běžným
dílem/běžnou částí - např. u hlásky tísňového volání.
6.6 Svodidlo u tísňové hlásky
Postupuje se dle TP 139

7 Svodidlo na mostech
7.1 Umístění svodidla na vnějším okraji mostu
Svodidlo v souladu s TP 139 je možno použít pouze tak, že za svodidlem bude mezera
(revizní nebo veřejný chodník, nebo obyčejná mezera) a za ní mostní zábradlí, nebo
protihluková stěna – viz obrázek 3.
Svodidlo na římse s chodníkem
Pro šířku chodníku (revizního nebo veřejného) nejsou žádná omezení (zábradlí netvoří dle
platných ČSN pevnou překážku). Šířka chodníku se proto navrhuje pouze na základě
požadavků ČSN 73 6201 bez ohledu na druh svodidla.
Svodidlo na římse s protihlukovou stěnou
Vzdálenost svodidla od protihlukové stěny by měla splňovat požadavek tab. 4 těchto TPV pro
úroveň zadržení H2. To znamená, že mezi svodidlem a protihlukovou stěnou by měla být
mezera 0,54 m. Tuto hodnotu je možno zmenšit, provede-li se opatření dle obr. 3.2 a 3.3, tj.
připevní-li se na sloupky protihlukové stěny madlo (nebo více madel), která způsobí, že se
betonové svodidlo opře o madlo a náraz se tak roznese na více sloupků stěny. Doporučuje se
dát jedno madlo i do horní části protihlukové stěny, aby se omezila možnost přímému nárazu
korby nákladního vozidla do výplně.
Svodidlo u bezřímsového svršku s odvodňovacím žlabem – viz obr. 3.4.
Toto řešení je možné pouze tehdy, je-li za svodidlem ještě mostní zábradlí.
Na rozdíl od svodidla na římse, pod kterou je nosná konstrukce, je odvodňovací žlab ze
statického hlediska náročnější na dimenzování. Doporučuje se proto, aby od líce svodidla po
mostní zábradlí byla vzdálenost dle tab. 4 (pro úroveň zadržení H2 je ta to vzdálenost 1,25 m).
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I tak je však třeba předpokládat, že dojde k takovému nárazu, který posune svodidlo
k zábradlí (nebo svodidlo spadne do žlabu) a na zbytkovou příčnou sílu je třeba nadimenzovat
žlab, resp. jeho připojení k nosné konstrukci.
7.2 Umístění svodidla ve středním dělicím pásu
Přehledně je umístění svodidel vykresleno na obr. 3.
Do středního dělicího pásu, bude-li šířka zrcadla ≤ 250 mm, je možno osadit dvě souběžná
svodidla dle obr. 3.5. Při šířce zrcadla větší než 250 mm je takové provedení možné pouze za
předpokladu, že zrcadlo bude překryto tak, že toto překrytí vyhoví požadavkům alespoň na
revizní chodník.

Obrázek 3 – Svodidlo na mostě

9

TPV 01/2015 – DSUH

SKANSKA a. s.,
BETONOVÉ SVODIDLO MONOLITICKÉ

7.3 Svodidlo před a za mostem
Postupuje se dle TP 139. Oblast těsně za římsou představuje problém z hlediska příčného
sklonu římsy (většinou 2 – 4 % k vozovce) a příčného sklonu krajnice (většinou 6 – 8 % ke
koruně silnice). Při řešení (přichází v úvahu až při provádění) je třeba spolupracovat
s výrobcem svodidla.
7.4 Dilatační styk - elektricky neizolovaný
Výrobce nabízí řešení, které uvádí TP 139 (včetně profilu a počtu ocelových trub, překrytí
spáry dilatačním plechem apod.).
Postupuje se tak, že se před dilatací a za dilatací vybetonuje atypická část svodidla v délce 2
až 4 m. Dilatační mezera se ponechá podle dilatačního pohybu mostu. Tyto atypické části
svodidla mají v patě ještě vybrání na výšku 30 - 60 mm rozsahu podle velikosti dilatačního
závěru. Dilatační mezera mezi dílci se překryje plechem délky nejméně 900 mm (při
dilatačním pohybu mostu nad ± 200 mm se délka plechu zvětší), který se na jednom konci
připevní k betonovému svodidlu pomocí dodatečně osazených kotev M 16. Tato část je
atypická (musí být vyztužena betonářskou výztuží) a výrobce svodidla si pro ni zajistí
výrobně technickou dokumentaci.
Při provádění anebo při zpracování realizační dokumentace je třeba požádat výrobce o
potřebné podrobnosti. Z hlediska prostorového uspořádání jsou zde uvedené informace
dostačující.
7.5 Dilatační styk - elektricky izolovaný
Dilatační styk elektricky izolovaný se provádí podle TP 139.
7.6 Zatížení římsy a nosné konstrukce od nárazu do svodidla
Zatížení římsy i nosné konstrukce je uvedeno v tabulce 5. Toto zatížení je v souladu s TP
139. Stejným zatížením je možno přímo zatížit nosnou konstrukci.
Kotvení římsy se provádí na základě statického výpočtu. Pokud se římsa kotví shora do nosné
konstrukce, musí se osadit alespoň kotvy M 20 po 2 m i kdyby podle statického výpočtu
vycházelo kotvení úspornější. Předpokládá se, že toto kotvení bude vzdáleno od okraje nosné
konstrukce alespoň 0,5 m. U říms kotvených do křídel pomocí třmínků vyčnívajících z křídla,
postačí třmínky ø 12 po 0,40 m z oceli B500B.
Dopad na nosnou konstrukci je malý. K zatížení, které je uvedeno v tabulce 5 je však třeba
připočíst kolové zatížení od vozidla - viz TP 114. Toto zatížení je spolu se zatížením „v“ a
„h“ zatížením mimořádným.
Výše uvedené zatížení se aplikuje tehdy, není-li za svodidlem tuhá překážka. Mostní zábradlí
se nepokládá v tomto smyslu za tuhou překážku. Pokud je však za svodidlem protihluková
stěna, s velmi tuhými sloupy, nebo sokl, do kterého se svodidlo opře (např. dle obr. 3.3), nebo
odvodňovací žlab, kam může svodidlo při posuvu sjet (viz obr. 3.4), je třeba se zabývat
jednak bezpečností protihlukové stěny a jednak nosné konstrukce a odvodňovacího žlabu.
V těchto případech je nutno počítat se zatížením těchto tuhých konstrukcí zbytkovou příčnou
sílou (přičemž zbytková síla se rozumí zbytek od základní příčné síly 500 kN).
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Tabulka 5 – Zatížení římsy

8 Přechod na jiné svodidlo
Přechod na jiné svodidlo je možný dvěma způsoby:
- Prostým přesahem.
- Přímým napojením.
Přechod prostým přesahem se provádí tak, že v místě plné výšky jednoho svodidla musí být
plná výška i druhého svodidla. Je dovoleno, aby se svodidla v místě přesahu dotýkala – viz
TP 139.
Přechod přímým napojením vyžaduje provedení tzv. přechodového dílu. Postup je takový,
že se skončí s betonáží DSUH-110 a přitom se nechají vyčnívat všechna 3 lana na délku 4 m.
Osadí se bednění přechodového dílu (dřevěné, ocelové atd.) v délce 4 m. Tento dílec se
vyztuží betonářskou výztuží a fixují se do něho 3 lana ze svodidla DSUH-110. Podle toho
jaké svodidlo se k DSUH-110 připojuje, se provede úprava konce přechodového dílu.
Připojuje-li se jiné betonové svodidlo, osadí se zámek tohoto svodidla i s jeho nosnou
výztuží. Příklad tvaru přechodu na betonové svodidlo s volným zámkem výšky 0,81 – viz obr.
4.
Připojuje-li se ocelové svodidlo, použije se přechodka – viz obr. 4, která se přišroubuje
k přechodovému dílu. Tato přechodka zajišťuje přechod svodnice na šikmou plochu
betonového svodidla. Přechodka tak končí skloněným plechem, který má stejné množství
otvorů jako běžný spoj svodnic. Podmínkou spojení je, aby betonářská výztuž přechodového
dílu zajistila únosnost spoje v tahu, která nesmí být nižší, než tahová únosnost samotné
svodnice (nebo více svodnic či podélných prvků).
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Přechodový díl je dílem atypickým a musí být projednán s výrobcem, který za tento díl (stejně
jako za celé svodidlo) nese zodpovědnost. Výrobce si pro atypické díly/části zajistí výrobně
technickou dokumentaci.

Obrázek 4 – Příklad přechodu na jiné betonové svodidlo a na ocelové svodidlo

9 Protikorozní ochrana
Protikorozní ochrana svodidla musí splňovat požadavky objednatele – viz TP 139.

10 Projektování, osazování a údržba
Viz TP 139
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11 Značení
Výrobce opatřuje každý úsek svodidla identifikačním štítkem, který se umístí na horní
vodorovnou plochu svodidla. Štítek musí být buď na začátku, nebo na konci úseku (tam, kde
má svodidlo plnou výšku). Velikost štítku je 40 x 80 mm a je na něm uvedeno:
DSUH-MBS 110 H4
3Q 2015
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