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1 Úvod, předmět technických podmínek
1.1 Úvod
Firma FLOP – dopravní značení, s. r. o. těmito technickými podmínkami nabízí v České
republice silniční ocelové svodidlo - viz tabulka 1.
Svodidlo Birsta W2 má značku CE.
Č.
1

Zkratka
Birsta W2

Tabulka 1 - Předmět TPV
Název
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 přehledný výkres sestavy svodidla není předmětem schvalování MD.
Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203.
Předmětné TPV s ohledem na platnost limitních požadavků obsažených v TP 114 platí pro
silnice a místní komunikace ve smyslu předpisů 1, 2 a 3, s výjimkou dálnic a silnic I. třídy a je
možno je přiměřeně používat 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 svodidla.

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

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
5 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
6 ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1 – 7: Obecná zatížení –
Mimořádná zatížení
7 ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
8 ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: Betonové
mosty – Navrhování a konstrukční zásady
9 ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro
zkušební metody
10 ČSN EN 1317-2 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
11 ČSN EN 1317-3 Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy,
kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
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12 ČSN P ENV 1317-4 Silniční záchytné systémy – Část 4: Koncové a přechodové části
svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
13 ČSN EN 1317-5+A2 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a
posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
14 TNI CEN/TR 1317-6 Silniční záchytné systémy – Část 6: Záchytné systémy pro chodce,
mostní zábradlí
15 PrEN 1317-7 Silniční záchytné systémy – Část 7: Koncové části svodidel – kritéria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody.
16 PrCEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy – Část 8: Záchytné systémy pro
motocyklisty, které snižují závažnost nárazu motocyklisty při kolizi se svodidlem
17 TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikacích
18 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích
19 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní
objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
20 TP 139 Betonové svodidlo
21 TP 156 Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru
22 TP 158 Tlumiče nárazu
23 TP 159 Vodící stěny
24 TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu)
25 TP 258 Mostní zábradlí
26 TKP 1 Všeobecně
27 TKP 11 Silniční záchytné systémy
28 TKP 18 Beton pro konstrukce
29 TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce
30 Vzorové listy staveb PK
31 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), úplné znění na www.pjpk.cz
32 Zákon č.22/1997 Sb.
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011
* Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z důvodů
dohledatelnosti původu svodidel a pro opravy.

3 Další svodidla, která firma Flop nabízí
Kromě svodidla Birsta W2 nabízí firma SAFEROAD Czech Republic s.r.o. z oblasti
ocelových svodidel svodidlo BR2, které je uvedeno v TP 243 FLOP Ocelové svodidlo Birsta
W2, ocelová svodidla MegaRail, která jsou uvedena v TPV 04/2018 Ocelová svodidla
MegaRail, dřevoocelová svodidla Tertu, která jsou uvedena v TPV 06/2017 SAFEROAD
Dřevoocelová svodidla Tertu, svodidla SafeStar, která jsou uvedena v TPV 3/2015
SAFEROAD Ocelová svodidla SafeStar a dodatku č. 1/2017 TPV 3/2015 SAFEROAD
Ocelové svodidlo SafeStar 232b.
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4 Návrhové parametry svodidla a použití
Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla
Typ
svodidla

Úroveň
zadržení

Dynam.
průhyb [m]

Pracovní
šířka W [m]

ASI

1,29

1,29
(W4)

0,98
(A)

Použití

N2

Birsta
W2

Pro úroveň zadržení N2
Na normové krajnici šířky za lícem svodidla 1 m,
dle čl. 6.1.

Dynamický průhyb - dle ČSN EN 1317-2 je maximální boční dynamické přemístění líce svodidla.
Pracovní šířka - dle ČSN EN 1317-2 je vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou
kterékoliv hlavní části tohoto systému.
Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejezdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obrázku 5.

Poznámka 1: Návrhové parametry uvedené v tabulce 2 jsou hodnoty uvedené v protokolech
z nárazových zkoušek. Nejsou to hodnoty, s kterými pracuje projektant nebo ten, kdo svodidlo
navrhuje do projektu, osazuje apod. Tyto hodnoty jsou uváděny pouze jako informace,
aby bylo zřejmé, že hodnoty uvedené v tabulce 3 s nimi nejsou v rozporu. Pro návrh (výběr)
svodidla do projektu rozhodují informace v tab. 2 ve sloupci „použití“ a hodnoty uvedené
v tabulce 3, které jsou pro použití svodidla závazné.

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

Název svodidla

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
u [m]

1

Birsta W2

N2

1,30
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Obrázek 1 - Svodidlo Birsta W2
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Obrázek 2 – Výškové náběhy svodidla Birsta W2
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5 Popis svodidla
5.1 Jednostranné svodidlo Birsta W2 - úroveň zadržení N2 - obrázek 1
Svodidlo sestává ze:
- Sloupků v osové vzdálenosti 4,00 m. Sloupek má průřez Sigma a je z plechu (ocel
S235) tloušťky 4 mm a má délku 1,6 m.
- Svodnice typu dvojvlny – viz obrázek 3. Svodnice se vyrábí z plechu (ocel S420)
tloušťky 2 mm. Průřez svodnice (tvaru dvojvlny) je vysoký 306 mm a široký 80 mm.
Délka svodnice je 4300 mm. Svodnice má stálý průřez, není tedy na jednom konci
kalibrovaná. Spojení je prostým přeložením jednoho konce přes druhý (nevyžaduje se,
aby přeplátování svodnic bylo vztaženo k nějakému směru jízdy - viz poznámka 1.
Vzájemné spojení svodnic je osmi šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x25.
Ke sloupku se svodnice přišroubuje jedním šroubem M10x35. Pod hlavu šroubu (na
lícní stranu svodnice se umístí obdélníková položka 115x40x5 mm. Otvory
pro připojení ke sloupkům jsou oválné ø 18 mm, délky 60 mm a vytváří modul
pro vzájemnou vzdálenost sloupků 1,33 m, 2 m a 4 m. Spojovací materiál je vyroben
s pevností 4.6.
Vyrábí se svodnice přímé a obloukové pro vnitřní a vnější oblouky v poloměrech 6 m
až 100 m. Lze objednat i poloměr menší než 6 m – viz poznámka 2. Při poloměru
větším než 100 m se používají svodnice přímé.
Svodidlo má výšku (horní hrana svodnice) 0,700 m nad zpevněním (terénem, vozovkou).
Šířka svodidla je 180 mm.
Začátek svodidla musí být vždy proveden výškovým náběhem dlouhým nebo krátkým – viz
obr. 2. Použití náběhu dlouhého nebo krátkého se řídí požadavky TP 203.
Poznámka 2: 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 a kde s prostorových důvodů větší poloměr není možný.
Přeplátování svodnic vůči směru jízdy v přilehlém pruhu se nevyžaduje. U silnic
směrově nerozdělených může být náraz na svodidlo z obou směrů a kromě toho
výstupek 2 mm (tj. tloušťka svodnice) je pro průběh nárazu bezvýznamný.

Obrázek 3 – Příčný řez svodnicí svodidla Birsta W2
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5.2 Zásady úpravy svodidla
Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla.
Z toho důvodu se nedovoluje přerušit svodnici. V případě přerušení to znamená, že svodidlo
končí, nebo začíná, musí být použit výškový náběh dle těchto TPV.
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 objednatele.
Pokud není možno (lokálně, ve výjimečných případech) sloupky zaberanit, je dovoleno 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
a rychlostních komunikací je toto řešení možné pouze se souhlasem investora nebo správce
komunikace.
Svařování komponentů svodidel není dovoleno.

6 Svodidlo na silnicích
6.1 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 obrázku 1.
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 4.
V souladu s TP 203 je přípustná tolerance  30 mm vůči teoreticky správné výšce. Tolerance
pro směrové vedení je  25 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 5.
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 přejízdného obrubníku se nestanovuje.
Svodidlo Birsta W2 se nepoužívá ve středních dělicích pásech.
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Obrázek 4 - Výška svodidla

Obrázek 5 - Svodidlo na krajnici
6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla
Svodidlo má plnou účinnost tam, kde má 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 je před nebo za tímto místem.
Minimální délka svodidel je uvedena v tabulce 4. Výškový náběh se do délky svodidla
nepočítá.
Tabulka 4 - Minimální délka svodidla
Č.
položky
1

Název svodidla (typu)
Birsta W2

Minimální délka svodidla [m] pro rychlost
 80 [km/h]
 80 [km/h]
52
76
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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, TP
114, 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.
U svodidla Birsta W2 – v souladu s TP 203 - 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 6. V takovém případě rozhoduje o délce svodidla před touto
překážkou dovolená rychlost dle tabulky 5. 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 4.
Překážka, která vystupuje nad terén nejvýše 0,20 m, nevyžaduje osazení svodidla.
Přehledně je délka svodidla před překážkou uvedena v tabulce 6.

Obrázek 6 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky najetím na výškový náběh
Tabulka 5 – Minimální délka svodidla před překážkou, která vystupuje nad terén více
než 0,40 m a která je vzdálena od líce svodidla nejvýše 3 m
Dovolená rychlost
[km/h]
61 – 90
 90

Minimální délka svodidla Birsta W2
před překážkou [m]
60
100
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Tabulka 6 – Délka svodidla před překážkou - přehled řešení

Možnost nárazu do překážky nebo vjetí do nebezpečného místa tím, že vozidlo opustí
vozovku těsně před svodidlem - viz obrázek 7, se řeší pouze u dálnic a rychlostních
komunikací (s dovolenou rychlostí větší než 90 km/h), pokud je za svodidlem zpevněná
plocha, která není schopna zbrzdit neovládané vozidlo. Řešení spočívá v protažení svodidla
před překážkou až na 200 m, nebo ve vhodné povrchové či terénní úpravě.
U silnic s dovolenou rychlostí nad 90 km/h, pokud je mezera mezi svodidly menší než 40 m,
se doporučuje svodidlo nepřerušovat (přerušením se zde rozumí konec a začátek svodidla).
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 tabulky 6 a délka překážky je nula.
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Obrázek 7 - Nebezpečí nárazu vozidla do překážky vyjetím z vozovky před svodidlem,
je-li za svodidlem zpevněná plocha
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 dle obrázku 2.
6.3.3 Svodidlo u telefonní hlásky
Postupuje se podle TP 203.
6.3.4 Přerušení svodidla
Postupuje se podle TP 203.
6.3.5 Svodidlo u protihlukové stěny
Postupuje se podle TP 203.
Vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny uvádí tabulka 3 těchto TPV.
6.3.6 Svodidlo u odbočovacích ramp
Postupuje se podle TP 203.
6.4 Svodidlo ve středním dělicím pásu
Svodidla Birsta W2 není určeno pro střední dělicí pásy.
6.5 Svodidlo u podpěr portálových konstrukcí svislých dopravních značek
Vzhledem k tomu, že TP 114 požadují pro ochranu provozu před nárazem do podpěry mostu
nebo portálu (včetně poloportálu) svodidlo úrovně zadržení nejméně H2, svodidlo Birsta W2
se podél těchto překážek neosazuje.
Osazuje se kolem ostatních překážek a míst nebezpečí (PHS, sloupy osvětlení, horské vpusti
apod.), kde se požaduje pouze úroveň zadržení N2. V tom případě se osadí svodidlo Birsta
W2 podle článku 6.3.1 (chrání se provoz na silnici před nárazem na překážky, nikoliv
samotná překážka). Příklad příčného řezu je uveden na obrázku 5. Vzdálenost líce svodidla
Birsta W2 k překážce nebo místu nebezpečí je 1,30 m (viz tabulka 3).
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7 Přechod svodidla Birsta W2 na jiná svodidla
7.1 Přechod na ocelové svodidlo jiného výrobce
Vzhledem k tomu, že výška svodnice/svodnic se u různých ocelových svodidel jiných
výrobců vzájemně liší, 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.
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. SAFEROAD Czech Republic s.r.o. nabízí
přechodku ze svodnice Birsta W2 na svodnici NH4 a svodnici AM ArcelorMittal Ostrava.
7.2 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 dle obrázku 8.
Přechod mezi svodidlem Birsta W2 a betonovým svodidlem je velmi jednoduchý. Spočívá
v připevnění svodnice na betonové svodidlo pomocí speciální přechodky. Tato přechodka
se přišroubuje na dodatečně osazené kotvy do betonového svodidla. Podmínkou tohoto
spojení je, aby se za betonovým svodidlem osadily sloupky po 1,33 m v délce nejméně 8 m.
Pak následuje běžná vzdálenost sloupků 4 m.

8 Osazování svodidla na stávající silnice dle těchto TPV
Pokud šířka nezpevněné krajnice na stávající silnici odpovídá ČSN 73 6101 (1,5 m),
postupuje se dle těchto TPV.
Pokud je nezpevněná krajnice užší, postupuje se individuálně po dohodě s příslušným
silničním správním úřadem. Doporučuje se, aby hrana koruny silnice (jde-li o osazování
svodidla na silnici v násypu) byla za lícem svodidla alespoň 0,75 m.

9 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo
Postupuje se podle TP 203.

10 Protikorozní ochrana
Postupuje se podle TP 203.
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Obrázek 8 - Napojení svodidla Birsta W2 na betonové svodidlo

BIRSTA W2
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11 Projektování, osazování a údržba
Postupuje se podle TP 203.
Osvědčení o stálosti vlastností, prohlášení o vlastnostech, tyto TPV a montážní návody jsou
umístěny na stránkách www.saferoad.cz.
Svodidlo uvedené v těchto TPV vyrábí společnost Birstaverken AB v rámci skupiny
Saferoad, zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o., která tato svodidla
montuje a zabudovává do stavby.

12 Značení jednotlivých komponentů svodidel
Svodnice a sloupky jsou opatřeny identifikační značkou výrobce (logem) dle obrázku 9, který
je provedený protlakem.
Kromě toho je do každého komponentu vyražena číselná řada ve tvaru
08-123
0123456789
- 08 je v tomto případě rok 2008
- 123 číslo šarže
- 0123456789 číslo položky

Obrázek 9 – Identifikační značka svodidla Birsta W2
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