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1 Úvod, zodpovednosť za výrobok, predmet technických
podmienok
1.1

Úvod

Tieto Technické podmienky výrobcu (ďalej iba TPV) TPV EV 01/14 sú nové TPV pre
zvodidlový systém 3.
Znenie TPV je dané do súladu s platnými technickými predpismi a technickými normami.
1.2

Zodpovednosť za výrobok

Podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a podľa STN EN 1317-2 a STN 1317-5 je každé zvodidlo
výrobkom a jeho nedeliteľnou súčasťou je aj kotvenie zvodidla (všetky mostné typy).
Za zvodidlo, jeho kvalitu a montáž zodpovedá výrobca.
Výrobca zvodidiel má vypracovaný „Návod na montáž“ pre všetky typy vyrábaných zvodidiel
uvedených v týchto TPV. Tieto návody na montáž preukázateľne (oproti podpisu) poskytne
každej montážnej firme, ktorá bude zvodidlá montovať. Pri montáži musí montážna firma
postupovať v zmysle návodu na montáž a TPV. Kontrolu správnej montáže a najmä kotvenia
pre mostné typy kontroluje stavebný dozor investora a zhotoviteľ stavby. Návody na montáž
tvoria samostatnú prílohu tohto TPV.
1.3

Predmet TPV

Oceľové zvodidlá Voest-Alpine patria medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na
pozemných komunikáciách podľa STN EN 1317-1, sú odskúšané a certifikované podľa STN
EN 1317-2.
Predmetom týchto TPV je priestorové usporiadanie cestných a mostných typov zvodidiel
a zábradľových zvodidiel uvedených v tabuľke 1.
Tabuľka 1 - Predmet TPV
Číslo
položky

1

Označenie
zvodidla

Zobrazenie
zvodidla

Stručný popis zvodidla

jednostranné zvodidlo pre úroveň
zachytenia H2 s výškou zvodnice 0,87 m
nad vozovkou

KB 3 RH2
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2

KB 3 RH2 B

jednostranné zvodidlo pre úroveň
zachytenia H2 s výškou zvodnice 0,87 m
nad vozovkou

3

KB 3 RH4

jednostranné zvodidlo pre úroveň
zachytenia H4b s výškou zvodnice 0,87 m
nad vozovkou

4

KB 3 RH4 V

jednostranné zvodidlo pre úroveň
zachytenia H4b s výškou zvodnice 0,87 m
nad vozovkou

5

KB 3 RH2
- mosty

jednostranné zvodidlo pre mosty pre
úroveň zachytenia H2 s výškou zvodnice
0,87 m nad vozovkou

6

KB 3 RH3 V
- mosty

zábradľové zvodidlo pre mosty pre úroveň
zachytenia H3 s výškou zvodnice 0,87 m
nad vozovkou

7

KB 3 RH4
- mosty

zábradľové zvodidlo pre mosty pre úroveň
zachytenia H4b s výškou zvodnice 0,87 m
nad vozovkou
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Technické podmienky majú dve časti:
- Priestorové usporiadanie (vrátane návrhových parametrov a podmienok pre použitie).
- Návody na montáž (obsahujú konštrukčné usporiadanie jednotlivých typov zvodidiel,
postup ich montáže, spôsob opravy, kontroly, protikoróznu ochranu a jej trvanlivosť a spôsob
recyklácie zvodidla po jeho demontovaní).
TPV platia pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, miestne komunikácie a mosty v zmysle
STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201. Primerane platia aj pre účelové komunikácie.

2 Súvisiace predpisy
2.1

Súvisiace a citované normy

STN EN ISO 1461
(03 8558)

Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené
ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy
(ISO 1461:2009)

STN 34 6461

Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých
elektroizolačných materiálov

STN 73 0220

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie
presnosti stavebných objektov

STN 73 1326

Stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu
vody a chemických rozmrazovacích látok

STN 27 0143

Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba, opravy

STN 73 6100

Názvoslovie pozemných komunikácií

STN 73 6101

Projektovanie ciest a diaľnic

STN 73 6110

Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6200

Mostné názvoslovie

STN 73 6201

Projektovanie mostných objektov

STN EN 13670
(73 2400)

Zhotovovanie betónových konštrukcií

STN EN 206-1
(73 2403)

Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

STN EN 12767
(73 6052)

Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných
komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy

STN EN 1991-1-7
(73 0035)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia.
Mimoriadne zaťaženia

STN EN 1991-2
(73 6203)

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov
dopravou

STN EN 1992-2

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové
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(73 6206)

mosty. Navrhovanie a konštruovanie

STN EN 1993-2
(73 6205)

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové
mosty

STN EN 1994-2
(73 6207)

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových
konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

STN EN 1317-1
(73 6030)
STN EN 1317-2
(73 6030)

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky
a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky
a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky
a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných
bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 6: Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia

STN EN 1317-3
(73 6030)
STN P ENV 1317-4
(73 6030)
STN EN 1317-5+A2
(73 6030)
TNI CEN/TR 1317-6
(73 6030)

STN P CEN/TS 1317- Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
8
Časť 8: Záchytné bezpečnostné zariadenia redukujúce silu nárazu
(73 6030)
pri kolíziách motocyklistov so zvodidlami

2.2

Súvisiace a citované technické a právne predpisy

[1]

TP 01/2005

Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie,
stanovenie úrovne zachytenia na PK, projektovanie
individuálnych zvodidiel, MDPT SR: 2005

[2]

TP 02/2005

Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, MDPT SR: 2005

[3]

TP 06/2010

[4]

TP 3/2006

[5]

VL 4/2013

[6]

VL 2/2003

[7]

TP 05/2013

[8]

Zákon č. 133/2013 Z. z.

[9]

Vyhláška MDVRR SR
č. 162/2013 Z.z.

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných
komunikáciách - Betónové zvodidlo, MDPT SR: 2010
Dokumentácia stavieb ciest + Prílohy 1 – 14, MDPT SR:
2007
Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. VL 4 Mosty, MDVRR SR: 2013
Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. VL 2 Teleso pozemných komunikácií, SSC: 2003
Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov,
MDVRR SR: 2013
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a
systémy posudzovania parametrov
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Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel, MV SR SD:
1990 *).
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

[11]

Zákon č. 135/1961 Zb.

[12]

Zákon č. 8/2009 Z. z.

[13]

Vyhláška FMV č.
35/1984

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon)

[14]

Vyhláška MV SR č.
9/2009 Z.z.

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

*)

predpisy sú neplatné a majú význam len ako informatívne dokumenty pri zisťovaní pôvodu zvodidiel.

2.3

Technické predpisy a technické podmienky výrobcu (TPV) iných typov
zvodidiel

• TPV 1/2009 SVOM Oceľové zvodidlo FRACASSO + dodatok č. 1/2012 a dodatok č.
2/2013, uverejnené na www.svom.sk;
• TPV 1/2009 Otváracie zvodidlo S-A-B RENA-NOVA, uverejnené na www.renanova.cz;
• TPV 01/2010 TRIMEN Oceľové zvodidlá DAK, Acélszerkezeti Kft. Dunaújváros,
Maďarsko + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.dak.hu;
• TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá ZSH2, Značky Plzeň, s.r.o. a Pražské silniční a
vodohospodáŕské stavby, a.s., uverejnené na www.znacky-plzen.cz a www.psvs.cz ;
• TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo VARIOGUARD RENA-NOVA, uverejnené na
www.renanova.cz;
• TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo ZSODS1/H2 ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
uverejnené na www.ods-dso.cz;
• TPV 01/2011 OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ CAR, TRADETECH, spol. s r.o. Košice + dodatok
č. 1/2013, uverejnené na www.tradetech.sk;
• TPV 01/2011 Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh + dodatok č. 1/2013 +
dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.rebloc.com;
• TPV 167/SK/2011 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal + dodatok č. 1/2012 + dodatok č.
2/2013 + dodatok č. 3/2013 + dodatok č. 4/2013, uverejnené na
www.arcelormittal.com/ostrava;
• TPV 1/2012 OMO Oceľové zvodidlá, STAVBY OMO, s.r.o. Hranice, Česká republika,
uverejnené na www.cihal-omo.cz;
• TPV EV 04-12 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, uverejnené na www.elektrovodzilina.sk;
• TPV 01/SK/2012/ KLS Oceľové zvodidlá KLS, KLS spol. s r.o. Bratislava + dodatok č.
1/2012 + dodatok č. 2/2013, uverejnené na www.kls.sk;
• TPV 1/2013 Oceľové zvodidlá DUORAIL, VARIOGUARD a GATEGUARD,
AGROZET ZS, s.r.o. Brno, Česká republika, uverejnené na www.agrozetzs.eu;
• TPV 02/SK/2013 Oceľové zvodidlá Birsta W2 SAFEROAD, uverejnené na
www.saferoad.sk;
• TPV 01/SK/2013 Oceľové zvodidlá Mega Rail SAFEROAD, uverejnené na
www.saferoad.sk;
• TPV 1/2013 HAKOM Oceľové zvodidlá STALPRODUKT, Hakom, s.r.o. Martin,
uverejnené na www.hakom.sk ;
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• TPV 1/2008 Kotvené betónové zvodidlo MSK SKANSKA PREFA, a.s., uverejnené na
www.skanska.cz;
• TPV 1/2008-DSUH Monolitické betónové zvodidlo SKANSKA DS, a.s. + dodatok č.
1/2011 - uverejnené na www.skanska.cz;
• TPV 1/2009 Betónové zvodidlo GMV - 120 Váhostav – SK – PREFA, s.r.o., uverejnené
na www.vph.sk;
• TPV 1/2010 Betónové zvodidlo SSŽ S97 EUROVIA CS, uverejnené na www.eurovia.cz
• TPV DPS 01/2012 Betónové zvodidlo Doprastavu Bratislava uverejnené na
www.doprastav.sk;
• TPV 01/2013 Betónové zvodidlá ZIPP, ZIPP Bratislava spol. s r. o, uverejnené na
www.zipp.sk;
• TP KLS Navrhovanie, osadzovanie a údržba cestných oceľových zvodidiel NH, MDPT
SR:1998 *);
• TP KLS Cestné oceľové zvodidlo NH4 pre pozemné komunikácie, MDPT SR: 2000 *);
• TP RAVEN Cestné oceľové zvodidlo NH4 pre pozemné komunikácie, MDPT SR: 2001 *).
*

) predpisy sú neplatné a majú význam len ako informatívne dokumenty pri zisťovaní výrobcu zvodidiel.

Poznámka: Aktuálny zoznam TPV iných typov zvodidiel je zverejnený na internetovej
stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
zoznam uvedený v týchto TPV je aktuálny k termínu vypracovania týchto TPV.

3 Rozdiel medzi zvodidlom Voest-Alpine systém 3 a inými
oceľovými zvodidlami
Pre investora, projektanta a pracovníkov údržby pozemných komunikácií môže byť potrebné
poznať, ako sa líšia hlavné komponenty zvodidiel Voest-Alpine systém 3 od iných oceľových
zvodidiel a ako je možné postupovať pri prechode zo zvodidiel Voest-Alpine systém 3 na
oceľové zvodidlá Voest-Alpine iných systémov alebo iných výrobcov a dovozcov.
Na obr. 1 sú uvedené priečne rezy zvodníc oceľových zvodidiel známych v SR.
Oceľové zvodidlá Voest-Alpine systém 3 používajú zvodnice vysoké 450 mm z plechu hr.
3 mm. Ako ukazuje obr. 1, tieto zvodnice sa odlišujú od všetkých ostatných zvodníc a preto
pre prechod priamym napojením na odlišné oceľové zvodidlo je treba použiť špeciálny
prechodový dielec (prechody na iné zvodidlá pozri kapitolu 8).
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Obrázok 1: Priečne rezy zvodníc rôznych oceľových zvodidiel
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4 Návrhové parametre zvodidla

Číslo
položky

Tabuľka 2 - Návrhové parametre zvodidla

1

2

Označenie
zvodidla

Úroveň zachytenia

Dynamický Pracovná
priehyb
šírka
(m)
w (m)

H2

1,50

1,60
(W5)

N2

0,80

1,0
(W3)

H2

1,40

1,60
(W5)

KB 3 RH2

KB 3 RH2
B

10

Použitie
Pre úroveň zachytenia N2:
Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1,00 m podľa
obr. 26.
V stredných deliacich iba okolo
prekážok nadimenzovaných na
náraz vozidiel (napr. okolo
mostných podpier) obr. 27.
Pre úroveň zachytenia H1:
Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1,00 m podľa
obr. 26.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,50 m ako dve súbežné
zvodidlá podľa obr. 27.
Pre úroveň zachytenia H2:
Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1,30 m.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,60 m ako dve súbežné
zvodidlá podľa obr. 27.
Pre úroveň zachytenia N2:
Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1 m podľa
obr. 26.
V stredných deliacich iba okolo
prekážok nadimenzovaných na
náraz vozidiel (napr. okolo
mostných podpier) obr. 27.
Pre úroveň zachytenia H1:
Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1,2 m.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,10 m ako dve súbežné
zvodidlá podľa obr. 27.
Zvodidlo je dovolené kombinovať
s prejazdným obrubníkom výšky
do 70 mm podľa obr. 26.
Pre úroveň zachytenia H2:
Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1,2 m.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,60 m ako dve súbežné
zvodidlá podľa obr. 27.
Zvodidlo je dovolené kombinovať
s prejazdným obrubníkom výšky
do 70 mm podľa obr. 26.
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H4b

1,10

1,50
(W5)

Pre všetky úrovne zachytenia:
Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1,0 m podľa
obr. 26.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,70 m ako dve súbežné
zvodidlá podľa obr. 27.

H4b

1,20

1,70
(W5)

H2

1,34

1,50
(W5)

H3

1,10

1,50
(W5)

Krajnice ciest so šírkou krajnice za
lícom zvodidla aspoň 1,00 m podľa
obr. 26.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,70 m ako dve súbežné
zvodidlá podľa obr. 27.
Zvodidlo je dovolené kombinovať
s prejazdným obrubníkom do
70 mm podľa obr. č. 26
Výška obruby 0 - 120 mm.
Stredné deliace pásy so šírkou
zrkadla menšou alebo rovnou
250 mm, na vonkajšie okraje
mostov iba ak je za zvodidlom
chodník (postačí aj služobný)
s mostným zábradlím.
Ďalej sa osadzuje na cesty, ak sa
zvodidlo osadí na betónový základ
s obrubníkom ako na moste.
Minimálna dĺžka zvodidla sa
nestanovuje.
Výška obruby 0 – 120 mm
Zvodidlo sa osadzuje na mosty
a oporné múry, v stredovom
deliacom páse bez obmedzenia.
Ďalej sa osadzuje na cesty, ak sa
zvodidlo osadí na betónový základ
s obrubníkom ako na moste.

H4b

0,60

1,30
(W4)

KB 3 RH4

KB 3 RH4
V

KB 3 RH2
- mosty

KB 3 RH3
V
- mosty

KB 3 RH4
- mosty
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Výška obruby 0 – 120 mm
Zvodidlo sa osadzuje na mosty
a oporné múry, v stredovom
deliacom páse bez obmedzenia.
Ďalej sa osadzuje na cesty, ak sa
zvodidlo osadí na betónový základ
s obrubníkom ako na moste.

OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

VOEST-ALPINE KB 3

TPV EV 01-14
ELEKTROVOD ŽILINA, a. s.

Tabuľka 3 – Vzdialenosť líca zvodidla od pevnej prekážky
Číslo
položky

1

2

3

4

5

6

7

Označenie zvodidla

Úroveň
zachytenia

Vzdialenosť líca zvodidla od pevnej
prekážky (m)

N2

1,00

H1

*1,20

H2

1,60

N2

1,00

H1

*1,20

H2

1,60

N2

*0,60

H1

*0,70

H2

*0,90

H3

*1,30

H4b

1,50

N2

*0,80

H1

*1,10

H2

*1,20

H3

*1,50

H4b

1,70

N2

*0,80

H1

*1,10

H2

1,50

N2

*0,90

H1

*1,10

H2

*1,20

H3

1,50

N2

*0,70

H1

*0,70

H2

*0,90

H3

*1,20

H4b

1,30

KB 3 RH2

KB 3 RH2 B

KB 3 RH4

KB 3 RH4 V

KB 3 RH2
- mosty

KB 3 RH3 V
- mosty

KB 3 RH4
- mosty

* Hodnota stanovená odborným odhadom.
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5 Popis jednotlivých typov zvodidla
5.1

Spoločné dielce pre všetky typy zvodidla Voest-Alpine

5.1.1 Zvodnica
Zvodnica má tvar dvojvlny a vyrába sa z plechu hr. 3,0 mm. Zvodnica je vysoká 450 mm a
pôdorysnú šírku má 94 mm. Dĺžka zvodnice je 4,20 m, vzájomné spojenie zvodníc je po
4,00 m 8 skrutkami s polkruhovou hlavou, z toho 6 skrutiek M 16 x 30 a 2 skrutky M 16 x 40
(presah zvodníc v spoji je 200 mm, styk zvodníc je v mieste zvodidlového stĺpika).
Zvodnica nie je na konci kalibrovaná, dvojvlna má taký tvar, aby ju bolo možné jednoduchým
priložením začiatku jednej zvodnice ku koncu druhej zvodnice jednoducho zoskrutkovať.
Zvodnica sa pripája k dištančnému dielcu v mieste presahu zvodníc dvomi skrutkami
s polkruhovou hlavou M 16 x 40 (dve väčšie z ôsmych spojovacích skrutiek), ktorými sa
zvodnice spájajú. K medzistĺpiku sa zvodnica pripája k dištančnému dielcu dvomi skrutkami
s polkruhovou hlavou M 16 x 30.
Zvodnice sa odporúča spájať tak, aby v smere jazdy priľahlého jazdného pruhu sa koniec
jednej zvodnice priložil cez začiatok ďalšej zvodnice.
Zvodnica sa vyrába v polomeroch (konkávnych i konvexných) s týmito parametrami:
pre cestné zvodidlá v polomeroch od 5,0 m do 40 m;
pre mostné zvodidlá a zábradľové zvodidlá v polomeroch od 5,0 m do 60 m.
Štandardné sú zvodnice s polomermi 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m a 60 m.
Zvodnice s polomerom menším ako 5 m sú neštandardné na základe objednávky.
Pre oblúky s polomerom väčším ako 80 m sa používajú priame zvodnice.
5.1.2 Pomocná zvodnica
Pomocná zvodnica má tvar lichobežníkového otvoreného profilu 60/156 mm z plechu hr.
3 mm. Dĺžka pomocnej zvodnice je 4,00 m (presah v spoji 200 mm). Má za úlohu zabrániť
prejazdu popod zvodidlá hlavne pri páde motocyklistu. Vzájomné spojovanie tohto profilu je
na rovnakých stĺpikoch ako zvodnica a to 3 skrutkami s polkruhovou hlavou M 16 x 35. Ku
každému stĺpiku sa profil priskrutkuje jednou skrutkou M 10 x 25.
5.1.3 Začiatok a koniec zvodidla
Začiatok a koniec zvodidla musí byť (z dôvodu únosnosti zvodidla a bezpečnosti premávky)
vždy opatrený výškovým nábehom so zapustením do zeme. Nábehy jednotlivých typov
zvodidiel sú uvedené v čl. 5.2 až 5.5.
V prípade, že zvodidlo začína alebo končí v mieste, kde je cesta v záreze, môže byť výškový
nábeh nahradený zvodnicami osadenými vo výške bežného zvodidla s tým, že koniec alebo
začiatok zvodidla je zapustený do zárezového svahu. Takýto začiatok alebo koniec zvodidla
musí byť zakotvený stĺpikmi v rovnakom usporiadaní, ako pri dlhom výškovom nábehu.
Pôdorysné vybočenie takéhoto ukončenia zvodidla sa zhotoví odklonením dotyčnice líca
zvodidla najviac 1:10 s vložením smerového oblúka s polomerom min. 100 m.
Prednostne sa robí na obidvoch koncoch zvodidla dlhý výškový nábeh (pokiaľ existuje). Nie
je to však nevyhnutné.
Hlavne v odôvodnených prípadoch (napr. pri pripojení, zjazde a križovatkách, v prípade, ak je
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začiatok zvodidla prekrytý iným zvodidlom, na koncoch zvodidla pri smerovo rozdelených
komunikáciách) je dovolené použiť krátky výškový nábeh aj u tých typov, u ktorých existuje
okrem krátkeho aj dlhý nábeh.
5.1.4 Výškové zmeny
Výškové zmeny vo výške zvodidiel, ktoré sa môžu vyskytnúť napr. pri vzájomnom spojení
zvodidiel rôznej úrovne zachytenia a rôznej výšky (dve zvodidlá na ceste, medzi zvodidlom
na moste a zvodidlom na ceste alebo medzi oceľovým a betónovým zvodidlom) sa riešia
sklonom zvodnice cca 1 : 200, to je najviac 2 cm na dĺžku jednej zvodnice. Príklad výškovej
zmeny je vykreslený na obr. 2.

Obrázok 2: Príklad výškovej zmeny v napojení zvodidiel
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Jednostranné zvodidlo KB 3 RH2

Zvodidlo pre úroveň zachytenia H2 pozostáva zo stĺpikov, tlmiacich držiakov S3 a zvodníc
(pozri obr. 6).
Stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 2,0 m. Šírka stĺpikov je 140 mm a ide o ohýbaný
otvorený profil tvaru V z plechu hr. 5 mm. Stĺpiky majú dĺžku 1,7 m.
Tlmiace držiaky S3 sú vyhotovené z ohýbanej pásoviny 110/6 mm. K stĺpikom sa pripevnia
dvomi skrutkami M10x25.
Zvodnice (pozri čl. 5.1).
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,87 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie
miesto zvodidla). Šírka zvodidla je 0,440 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 4 a 5.

Obrázok 3: Pohľad na zvodidlo KB 3 RH2

Obrázok 4: Krátky výškový nábeh
zvodidla KB 3 RH2

Obrázok 5: Dlhý výškový nábeh zvodidla KB 3 RH2
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Obrázok 6: Jednostranné zvodidlo KB 3 RH2
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Jednostranné zvodidlo KB 3 RH2 B

Zvodidlo pre úroveň zachytenia H2 pozostáva zo stĺpikov, držiakov zvodníc S3 a zvodníc
(pozri obr. 10).
Stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 2,0 m. Šírka stĺpikov je 140 mm a ide o ohýbaný
otvorený profil tvaru V z plechu hr. 5 mm. Stĺpiky majú dĺžku 1,7 m.
Držiaky zvodníc S3 sú zhotovené z ohýbanej pásoviny 110/6 mm. Držiaky majú tvar
podobný C-profilu a majú výšku 430 mm. Konce majú zahnuté pre pripojenie zvodnice
zadnou stranou na jej hornom a dolnom okraji. Držiaky sa prichytávajú k stĺpikom dvomi
skrutkami M10x25. Zvodnica sa prichytí k držiaku dvomi skrutkami M16x40, pri
medzistĺpikoch dvomi skrutkami M16x30.
Zvodnice (pozri čl. 5.1).
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,87 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie
miesto zvodidla). Šírka zvodidla je 0,290 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 8 a 9.

Obrázok 7: Pohľad na zvodidlo KB 3 RH2 B

Obrázok 8: Krátky výškový nábeh
zvodidla KB 3 RH2 B

Obrázok 9: Dlhý výškový nábeh zvodidla KB 3 RH2 B
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Obrázok 10: Jednostranné zvodidlo KB 3 RH2 B
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Jednostranné zvodidlo KB 3 RH4

Zvodidlo pre úroveň zachytenia H4b pozostáva zo stĺpikov, tlmiacich dielov S3, držiakov
zvodníc S3, dvojice oceľových tyčí a zvodníc (pozri obr. 14).
Stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 1,333 m. Sú vyrobené z valcovaného profilu HEA
120 dĺžky 2,70 m.
Tlmiace diely S3 sú zložené z oboch rovnakých polovíc a vytvárajú pôdorysný kruhový tvar.
Ku stĺpikom sa prichytia štyrmi skrutkami M16x40. Tlmiace diely sa prichytia k držiaku
zvodníc dvoma skrutkami M10x30.
Držiaky zvodníc S3 sú zhotovené z ohýbanej pásoviny 110/6 mm. Držiaky majú tvar
podobný C-profilu a majú výšku 430 mm. Konce majú zahnuté tak, aby na ne mohla pripojiť
zvodnica zadnou stranou na jej hornom a dolnom okraji. Zvodnica sa prichytí k držiaku
dvomi skrutkami M16x40, pri medzistĺpikoch dvomi skrutkami M16x30.
Dvojica oceľových tyčí ø 32 mm je zhotovená z materiálu BSt 500S. Spodná tyč je
umiestnená vo výške 1,30 m (os tyče) nad priľahlou vozovkou, horná je umiestnená o 0,20 m
vyššie. Tyče sa pripevňujú ku stĺpikom pomocou príchytiek tvaru U z guľatiny priemeru ø 18
mm. Tie majú na koncoch závity a k stĺpikom sa pripevnia pomocou matíc M20 s
podložkami. Tyče sa po dĺžke spájajú spojkou M32 zaistenou z obidvoch strán dvomi
maticami M32.
Zvodnice (pozri čl. 5.1).
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,87 m nad priľahlou vozovkou. Najvyšším miestom
zvodidla je horná hrana stĺpika vo výške 1,564 m nad priľahlou vozovkou. Šírka zvodidla je
0,589 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 12 a 13.

Obrázok 11: Pohľad na zvodidlo KB 3 RH4
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Obrázok 12: Krátky výškový nábeh zvodidla KB 3 RH4

Obrázok 13: Dlhý výškový nábeh zvodidla KB 3 RH4
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Obrázok 14: Jednostranné zvodidlo KB 3 RH4

21

OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

VOEST-ALPINE KB 3

5.5

TPV EV 01-14
ELEKTROVOD ŽILINA, a. s.

Jednostranné zvodidlo KB 3 RH4 V

Zvodidlo pre úroveň zachytenia H4b pozostáva zo stĺpikov, dištančných dielov S3, zvodníc a
madiel (pozri obr. 18).
Stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 1,333 m. Šírka stĺpikov je 140 mm a ide o ohýbaný
otvorený profil tvaru V z plechu hr. 5 mm. Stĺpiky majú dĺžku 2,20 m a sú 1,01 m votknuté
do zeme.
Dištančné diely S3 sú vytvarované z plechu. Pre každý stĺpik sa použijú dva dištančné diely.
Distančné diely sa prichytávajú k stĺpikom skrutkami M16x30 s podložkou (pre každý
dištančný diel jedna skrutka). Zvodnica sa prichytí k dištančným dielom štyrmi skrutkami
M16x30.
Zvodnice (pozri čl. 5.1).
Madlo S3 je vyrobené ako ohýbaný C profil dĺžky 4,0 m. K stĺpiku je pripevnené
prostredníctvom dvoch spojovacích uholníkov madla. Madlo ja pripevnené ku každému
stĺpiku piatimi skrutkami M16x30. Jednotlivé diely madla sa spájajú s použitím spojovacích
profilov S3 pomocou osemnástich skrutiek M16x30.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,87 m nad priľahlou vozovkou. Horná hrana madla je vo
výške 1,200 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto zvodidla). Šírka
zvodidla je 0,600 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 16 a 17.

Obrázok 15: Pohľad na zvodidlo KB 3 RH4 V
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Obrázok 16: Krátky výškový nábeh zvodidla KB 3 RH4 V

Obrázok 17: Dlhý výškový nábeh zvodidla KB 3 RH4 V
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Obrázok 18: Jednostranné zvodidlo KB 3 RH4 V
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Jednostranné zvodidlo KB 3 RH2 - mosty

Jednostranné zvodidlo KB 3 RH2 - mosty sa používa pre osadenie na mostné rímsy (pozri
obr. 20).
Mostné zvodidlo pre úroveň zachytenia H2 pozostáva zo stĺpikov, tlmiacich držiakov S3,
zvodníc, pomocných zvodníc, pätných dosiek a kotvenia.
Stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 1,333 m. Šírka stĺpikov je 140 mm a ide o ohýbaný
otvorený profil tvaru V z plechu hr. 5 mm. Stĺpik je ukončený pätnou doskou z plechu hr. 10
mm, ktorá umožňuje ukotvenie stĺpika do mostnej rímsy pomocou dvojice skrutiek do betónu
TSM B16x190. Stĺpik je spojený s pätnou doskou kolmo (po osadení stĺpik nie je zvislý).
Kotvenie zvodidla je súčasťou dodávky zvodidla.
Tlmiace držiaky S3 sú vyhotovené z ohýbanej pásoviny 110/6 mm. K stĺpikom sa pripevní
dvomi skrutkami M10x25.
Zvodnice (pozri čl. 5.1).
Pomocné zvodnice (pozri čl. 5.1).
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,87 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie
miesto zvodidla). Šírka zvodidla je 482 mm.

Obrázok 19: Pohľad na zvodidlo KB 3 RH2 - mosty
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Obrázok 20: Jednostranné zvodidlo KB 3 RH2 - mosty
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Zábradľové zvodidlo KB 3 RH3 V - mosty

Zábradľové zvodidlo KB 3 RH3 V - mosty sa používa pre osadenie na mostné rímsy (pozri
obr. 22).
Zábradľové zvodidlo pre úroveň zachytenia H3 pozostáva zo stĺpikov, dištančných dielov S3,
zvodníc a madiel, pätných dosiek a kotvenia.
Stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 1,333 m. Šírka stĺpikov je 140 mm a ide o ohýbaný
otvorený profil tvaru V z plechu hr. 5 mm.
Stĺpik je ukončený trojuholníkovou pätnou doskou z plechu, ktorá umožňuje ukotvenie stĺpika
do mostnej rímsy pomocou troch skrutiek do betónu TSM B16x190. Stĺpik je na rímse s
priečnym sklonom 2,5 % zvislý, pätná doska je v sklone 2,5 %. Kotvenie zvodidla je súčasťou
dodávky zvodidla.
Dištančné diely S3 sú vytvarované z plechu. Pre každý stĺpik sa použijú dva dištančné diely.
Distančné diely sa prichytávajú k stĺpikom skrutkami M16x30 s podložkou (pre každý
dištančný diel jedna skrutka). Zvodnica sa prichytí k dištančným dielom štyrmi skrutkami
M16x30.
Zvodnice (pozri čl. 5.1).
Madlo S3 je vyrobené ako ohýbaný C profil dĺžky 4,0 m. K stĺpiku je pripevnené
prostredníctvom dvoch spojovacích uholníkov madla. Madlo ja pripevnené ku každému
stĺpiku piatimi skrutkami M16x30. Jednotlivé diely madla sa spájajú s použitím spojovacích
profilov S3 pomocou osemnástich skrutiek M16x30.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,87 m nad priľahlou vozovkou. Horná hrana madla je vo
výške 1,200 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto zvodidla). Šírka
zvodidla je 0,685 m.

Obrázok 21: Pohľad na zábradľové zvodidlo KB 3 RH3 V - mosty
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Obrázok 22: Zábradľové zvodidlo KB 3 RH3 V - mosty
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Zábradľové zvodidlo KB 3 RH4 - mosty

Zábradľové zvodidlo KB 3 RH4 - mosty sa používa pre osadenie na mostné rímsy (pozri obr.
24).
Zábradľové zvodidlo pre úroveň zachytenia H4b pozostáva zo stĺpikov, tlmiacich dielov S3,
držiakov zvodníc S3, dvojice oceľových tyčí a zvodníc, pätných dosiek a kotvenia.
Tlmiace diely S3, držiaky zvodníc S3, dvojice oceľových tyčí a zvodnice sú rovnaké ako pri
jednostrannom zvodidle KB3 RH4, ktoré sa osadzuje do cestného telesa.
Stĺpik je tiež zhotovený z rovnakého profilu, ako stĺpik cestného zvodidla KB3 RH4. Pre
mostné zvodidlo je stĺpik ukončený pätnou doskou z plechu hr. 15 mm, ktorá umožňuje
ukotvenie stĺpika do mostnej rímsy pomocou troch skrutiek do betónu TSM B16x190.
Kotvenie zvodidla je súčasťou dodávky zvodidla. Pätná doska je ku stĺpiku pripevnená
kolmo, preto nie je stĺpik po osadení na rímsu zvislý.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,87 m nad priľahlou vozovkou. Najvyšším miestom
zvodidla je horná hrana stĺpika vo výške 1,564 m nad priľahlou vozovkou. Šírka zvodidla je
0,656 m.

Obrázok 23: Pohľad na zábradľové zvodidlo KB 3 RH4 - mosty
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Obrázok 24: Zábradľové zvodidlo KB 3 RH4- mosty
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Zásady úprav všetkých typov

Je dovolené robiť iba také úpravy, ktoré nemajú dopad na nosný systém zvodidla. Z toho
dôvodu sa nedovoľuje na žiadnom mieste žiadneho typu prerušiť zvodnicu ani madlo
zábradľového zvodidla (ani pri mostných záveroch). Dilatáciu týchto prvkov v mieste
mostných záverov je dovolené robiť iba v súlade s týmito TPV. Pri cestných typoch nie je
dovolené iné ukončenie zvodidla, ako uvádzajú tieto TPV. Pri mostných zvodidlách sa
nepredpokladá ukončenie zvodidla na moste, ak by k tomu došlo vo výnimočnom prípade,
takéto ukončenie je potrebné prerokovať s výrobcom a musí byť zhotovené u výrobcu.
Výrobca vyrába zvodnice atypických dĺžok (skrátené zvodnice) na objednávku. Pokiaľ sa
v odôvodnených prípadoch vyskytne potreba inej dĺžky zvodnice než je typická dĺžka podľa
týchto TPV a atypickú dĺžku nie je možné z časových dôvodov objednať u výrobcu, je
dovolené typickú zvodnicu skrátiť na stavbe. Takéto skrátenie sa nemôže zhotoviť pálením
ale iba rezaním. Na takto upravenom konci je dovolené zhotoviť otvory pre spojenie dvoch
zvodníc ale iba vŕtaním, nie pálením. Pre zaistenie požadovanej životnosti zvodidla takto
upravené konce zvodníc, hlavne rezané a vŕtané hrany, je potrebné bezodkladne ochrániť
proti korózii náterovým systémom podľa platného technického predpisu.
Pokiaľ nie je možné v odôvodnených prípadoch osadiť stĺpik zvodidla v pravidelných
vzdialenostiach podľa typu zvodidla (napr. z dôvodu existencie kanalizačnej šachty alebo
uličného vpustu v predpokladanom mieste stĺpika), osadí sa stĺpik do najbližšie možného
miesta, ktoré umožňuje zvodnica. V takom prípade sa musí osadiť doplnkový stĺpik v časti,
kde je vzdialenosť väčšia, ako pravidelná vzdialenosť stĺpikov tak, aby v žiadnom mieste
zvodidla nebola vzájomná vzdialenosť stĺpikov väčšia ako požaduje osadený typ zvodidla.
Pokiaľ nastane v odôvodnených prípadoch (lokálne vo výnimočných prípadoch) potreba
skrátiť stĺpik (môže k tomu dôjsť hlavne pri mostoch s presypávkou), je tak dovolené
vykonať, avšak iba za podmienky, že také stĺpiky budú obetónované. Pokiaľ bude stĺpik
skrátený najviac o 0,50 m, musí byť zabetónovaný do základu pôdorysného rozmeru najmenej
0,4 x 0,4 m alebo kruhového prierezu s priemerom min. 0,45 m s minimálnou hĺbkou 0,70 m.
Minimálna dĺžka zabetónovanej časti stĺpika je 0,50 m. Najviac je možné skrátiť 3 stĺpiky
idúce za sebou a celkom najviac 4 stĺpiky na dĺžke zvodidla 60 m.
Pri mostoch s presypávkou s výškou presypávky pod 0,70 m sa namiesto cestného zvodidla
osadzuje niektorý z mostných typov zvodidla. V tom prípade musí byť zhotovený
železobetónový základ s obrubníkom navrhnutým rovnako ako pri mostných rímsach. Základ
musí byť nadimenzovaný a posúdený na stabilitu na zaťaženie rímsy podľa tabuľky 10.
Výrobca na požiadavku odberateľa urobí značenie dĺžky stĺpikov (všetkých, aj stĺpikov bežnej
dĺžky) a to na viditeľnom mieste nad zemou.
Výplň zábradľových zvodidiel nie je dovolené upravovať, navrhuje a zhotovuje sa podľa
zásad uvedených v týchto TPV.
Pokiaľ sa navrhujú plotové nástavce, tieto sa uchytávajú do existujúcich otvorov na bočných
stranách stĺpika (v prípade, ak stĺpiky takéto otvory nemajú, je potrebné ich individuálne
objednať).

31

OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

VOEST-ALPINE KB 3

TPV EV 01-14
ELEKTROVOD ŽILINA, a. s.

6 Zvodidlo na cestách
6.1

Výška zvodidla a jeho umiestnenie v priečnom reze

Výška zvodidla sa meria od horného okraja zvodnice, ktorý je v líci zvodidla a všeobecne
platí, že musí byť tak vysoko nad spevnením, alebo nad priľahlým terénom (podľa
vzdialenosti líca zvodnice od spevnenia), koľko uvádzajú obrázky 6, 10, 14, 18, 20, 22 a 24.
Výška jednostranných zvodidiel (pozri obr. 25) sa meria v hrane spevnenia, ak je líce
zvodidla od tejto hrany vzdialené 1,50 m a menej. Súčasne platí, že v mieste priľahlého terénu
sa nesmie výška zvodidla od predpísanej hodnoty líšiť o viac než 0,10 m. Pri vzdialenosti
väčšej než 1,50 m sa výška zvodidla meria priamo v líci zvodidla. Platí to pre zvodidlo
umiestnené na krajnici aj v strednom deliacom páse.

Obrázok 25: Výška jednostranných zvodidiel
Prípustná tolerancia pri osadzovaní zvodidla je ± 30 mm voči teoreticky správnej výške
zvodnice. Tolerancia pre smerové vedenie je ± 25 mm. Výškový a smerový priebeh zvodidla
musí byť plynulý.
Potrebné výškové zmeny zvodníc (pri spájaní zvodidiel v rôznou výškou zvodnice nad
vozovkou) sa riešia sklonom 1:200, t.j. najviac 20 mm na dĺžku 4 m (pozri obr. 2).
Hodnoty výšky zvodidla neplatia pre lokálne nerovnosti.
Umiestnenie jednostranných zvodidiel v priečnom reze na krajnici uvádza obr. 26. Zvodidlo
nesmie žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky cesty (s výnimkou miestnych
komunikácií). Zvodidlo je dovolené kombinovať iba s obrubníkom výšky do 70 mm.
Vzdialenosť zvodidla od hrany takéhoto prejazdného obrubníka sa nestanovuje.
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Umiestnenie jednostranných zvodidiel v priečnom reze v strednom deliacom páse uvádza obr.
27. Minimálna šírka stredného deliaceho pásu pri osadení dvoch súbežných zvodidiel je
uvedená v tab. 2. Platí zásada, že vzdialenosť medzi lícom zvodidla a prekážkou musí byť
rovná aspoň pracovnej šírke zvodidla uvedenej v tab. 3 pre danú úroveň zachytenia. Ak je
prekážka nadimenzovaná na náraz vozidiel podľa predpisu [1], napr. mostné piliere alebo
základy portálov dopravného značenia, je možné navrhnúť úroveň zachytenia N2. V
ostatných prípadoch sa navrhuje úroveň zachytenia podľa predpisu [1].
Vzdialenosť líca zvodidla všetkých typov od pevnej prekážky uvádza tab. 3.

Poznámka: Vzdialenosť zvodidla od prejazdného obrubníka sa nestanovuje.
Obrázok 26: Jednostranné zvodidlá na krajnici
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Obrázok 27: Jednostranné zvodidlá v strednom deliacom páse

6.2

Zábradľové zvodidlo na cestách

Zábradľové zvodidlo (tak ako aj iné mostné typy) je možné použiť aj na cestách, musia však
byť splnené všetky požiadavky, ktoré sú uvedené v kapitole 7 ,,zvodidlo na mostoch", tzn., že
zvodidlo sa musí osadiť na železobetónovú rímsu, pod ktorou sa vybetónuje základ.
Dôvodom použitia mostného typu zvodidla na ceste môže byť potreba chrániť prekážku,
alebo premávku pred nárazom do prekážky a nedostatok priestoru pre deformáciu cestného
zvodidla.
Na obrázku sú uvedené minimálne rozmery rímsy a základu a možnosti odvodnenia, pokiaľ je
sklon cesty k obrubníku. Odporúča sa, aby základ a rímsa mali dilatačné celky o dĺžke aspoň
12 m. Presný rozmer základu a rímsy sa určí na základe posúdenia stability na zaťaženie
rímsy podľa tabuľky 10.
Toto zvodidlo sa osadzuje vždy na okraji voľnej šírky a pretože nespevnená krajnica šírky
0,5 m bude buď využitá pre odvodnenie, alebo bude v rovnakom sklone ako cesta, meria sa
výška zvodidla (horná hrana zvodnice a madla, prípadne tyče) priamo v líci zvodidla nad
spevnením (pozri obr. vyššie).

34

OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

VOEST-ALPINE KB 3

TPV EV 01-14
ELEKTROVOD ŽILINA, a. s.

Obrázok 28: Osadenie zábradľového zvodidla na ceste a možnosti odvodnenia
6.3

Plná účinnosť a minimálna dĺžka zvodidla

Všetky cestné typy zvodidla Voest-Alpine majú plnú účinnosť tam, kde majú predpísanú
výšku podľa čl. 6.1. To znamená, ak má byť v niektorom mieste osadené zvodidlo, musí tam
byť (neprerušené) zvodidlo plnej výšky a výškový nábeh (dlhý alebo krátky) je pred alebo za
týmto miestom.
Minimálne dĺžky cestných typov uvádza tabuľka 4. Výškové nábehy sa do dĺžky zvodidla
nepočítajú.
Tabuľka 4 - Minimálna dĺžka zvodidla
Minimálna dĺžka zvodidla (m)

Číslo
položky

Označenie zvodidla

1
2
3
4

KB 3 RH2
KB 3 RH2 B
KB 3 RH4
KB 3 RH4 V

dovolená rýchlosť
≤ 80 km/h
36
36
48
48

35

dovolená rýchlosť
> 80 km/h
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56
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OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

VOEST-ALPINE KB 3

6.4

TPV EV 01-14
ELEKTROVOD ŽILINA, a. s.

Zvodidlo na vnútornom okraji ciest (na krajnici)

6.4.1 Zvodidlo pred prekážkou a miestom nebezpečenstva
Či je treba zvodidlo pred prekážkou umiestiť, sa rozhodne na základe príslušných STN,
požiadaviek štátnych orgánov, prípadne iných odôvodnených požiadaviek. Požadovanú
úroveň zachytenia zvodidla určuje predpis [1]. Minimálna vzdialenosť líca zvodidla od
prekážky je hodnota uvedená v tab. 3 (nesmie byť menšia).
Pri zvodidle KB3 RH4 a KB3 RH4 V rozhoduje pre stanovenie dĺžky zvodidla pred
prekážkou iba min. dĺžka zvodidla podľa tab. č. 4 (pozri obr. 29). Toto zvodidlo je vyššie ako
0,9 m a neumožňuje, aby bolo vozidlo vedené ako po koľajnici až do prekážky.

Obrázok 29: Zvodidlo KB3 RH4 a KB3 RH4 V pred prekážkou
Pri zvodidlách KB 3 RH2 a KB 3 RH2 B rozhoduje navyše aj typ a vzdialenosť prekážky od
líca zvodidla. Myslí sa tým, že ak narazí vozidlo svojím podvozkom na niektoré z týchto
zvodidiel po výškovom nábehu, môže byť po zvodidle vedené ako po koľajnici až do
prekážky (pozri obr. 30). To môže nastať ak je prekážka vzdialená od líca zvodidla menej než
3 m a ak vystupuje súčasne nad terén viac než 0,40 m. V takom prípade o vzdialenosti
zvodidla pred prekážkou rozhoduje dovolená rýchlosť podľa tabuľky 5.
Naopak, ak vystupuje prekážka nad terén menej než 0,40 m alebo ak je vyššia, ale jej
vzdialenosť od líca zvodidla presahuje 3 m, k uvedenému efektu nemôže dôjsť a potom
rozhoduje iba minimálna dĺžka zvodidla podľa tabuľky 4.
Pri prekážke, ktorá vystupuje nad terén max. 0,2 m, sa zvodidlo neosadzuje.
Tabuľka 5: Minimálna dĺžka zvodidla pred prekážkou, ktorá vystupuje nad terén viac, než
0,40 m, a ktorá ja vzdialená od líca prekážky najviac 3 m
Označenie
zvodidla
KB 3 RH2
KB 3 RH2 B

Dovolená rýchlosť
(km/h)

Dĺžka zvodidla pred
prekážkou (m)

< 60

22

60 - 90

57

> 90

79
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Obrázok 30: Nebezpečenstvo nárazu vozidla do prekážky narazením na výškový nábeh
Možnosť nárazu do prekážky alebo náraz do nebezpečného miesta tým, že vozidlo opustí
vozovku tesne pred zvodidlom (pozri obr. 31), sa rieši iba pri diaľniciach a rýchlostných
komunikáciách (s dovolenou rýchlosťou väčšou než 90 km/h), pokiaľ je za zvodidlom
spevnená plocha, ktorá nie je schopná zbrzdiť neovládané vozidlo. Riešenie spočíva v
predĺžení zvodidla pred prekážkou až na 200 m, alebo vo vhodnej povrchovej či terénnej
úprave.

Obrázok 31: Nebezpečenstvo nárazu vozidla do prekážky vybočením z vozovky pred
zvodidlom, ak je za zvodidlom spevnená plocha
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Pri dlhej súvislej prekážke, ktorú nie je treba chrániť a ktorá je schopná presmerovať vozidlo
(napr. hladký zárubný betónový múr), je nebezpečným miestom iba začiatok a pri cestách
smerovo nerozdelených i koniec prekážky. Pozdĺž samotnej steny sa potom zvodidlo
neosadzuje a z hľadiska celkovej dĺžky zvodidla sa dĺžka prekážky uvažuje nulovou
hodnotou. Zvodidlo sa tu osadzuje pri type KB3 RH4 a KB3 RH4 V podľa obr. 29 a
pri typoch KB3 RH2 a KB3 RH2 B podľa tab. 6.
Tabuľka 6: Dĺžka zvodidla pred prekážkou - prehľad riešení

Na cestách s dovolenou rýchlosťou nad 90 km/h, pokiaľ je medzera medzi koncom jedného a
začiatkom ďalšieho zvodidla menšia než 40 m, odporúča sa zvodidlo neprerušovať (takéto
zvodidlá sa navzájom spoja do súvislej bariéry bez prerušenia).
Pri odvodneniach a podobných miestach, kde je nebezpečenstvo pre posádku vozidla menšie
než napr. pri mostoch, je dovolené celkovú dĺžku zvodidla (vychádzajúcu z obr. 29 a tab. 6)
skrátiť avšak minimálna dĺžka zvodidla podľa tab. 4 musí byť zachovaná.
6.4.2 Zvodidlo pri telefóne núdzového volania
Podľa platných noriem nie je telefón núdzového volania prekážkou, pred ktorou sa má osadiť
zvodidlo z dôvodu ochrany prevádzky pred nárazom do nej.
Telefón núdzového volania sa chráni v prípade požiadavky správcu komunikácie najmä z
38

OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

VOEST-ALPINE KB 3

TPV EV 01-14
ELEKTROVOD ŽILINA, a. s.

dôvodu jeho čiastočnej ochrany pred zničením.
Poznámka: Avšak žiadne zvodidlo nezabráni zničeniu telefónu núdzového volania,
pretože jeho priečna deformácia pri náraze nákladným vozidlom môže byť aj omnoho
viac ako meter.
Vzdialenosť líca zvodidla od telefónu núdzového volania má byť minimálne 1 m. Zvodidlo sa
pri telefóne núdzového volania neprerušuje. Ak sa to však vyžaduje, tak sa zvodidlo preruší
(pozri obr. 32).
Ak sa zvodidlo navrhuje len na ochranu telefónu núdzového volania (to znamená, že pred a za
telefónom núdzového volania nepokračuje), postupuje sa podľa obr. 29.

Obrázok 32: Zvodidlo pri telefóne núdzového volania (smerovo rozdelená komunikácia)
6.4.3 Prerušenie zvodidla
Prerušením zvodidla sa myslí taká úprava zvodidla, ktorá zaistí v každom mieste cesty jeho
plnú účinnosť. Takým prerušením nie je ukončenie zvodidla pred odbočujúcou cestou a jeho
opätovný začiatok za ňou.
Ak má byť zvodidlo prerušené (napr. kvôli verejnej premávke chodcov alebo cyklistov),
zhotoví sa úprava podľa obr. 33. Táto úprava vychádza z požiadavky, aby v každom mieste
bola zaistená úroveň zachytenia, pre ktorú sa zvodidlo v tomto mieste zriaďuje.

39

OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE

VOEST-ALPINE KB 3

TPV EV 01-14
ELEKTROVOD ŽILINA, a. s.

Obrázok 33: Prerušenie zvodidla v mieste prechodu pre chodcov
Pri pripojení vedľajšej cesty, účelovej komunikácie, pri zjazde na susedné pozemky apod. (ak
tu musí byť zvodidlo napr. z dôvodu vysokého násypu) sa postupuje podľa čl. 5.1.3, to
znamená, že zvodidlo musí byť vždy zakončené výškovým nábehom. Zvodidlo vrátane
nábehov môže končiť rovnobežne s cestou, alebo môže byť oblúkom zatiahnuté až na
vedľajšiu cestu a tam ukončené výškovým nábehom (pozri obr. 34).

Obrázok 34: Prerušenie zvodidla pri pripojení vedľajšej cesty
V mieste únikových otvorov pri protihlukových stenách sa zvodidlo neprerušuje.
6.4.4 Zvodidlo pri protihlukovej stene
Pre umiestnenie zvodidla pri protihlukovej stene nie sú žiadne špeciálne požiadavky.
Rozhoduje požiadavka na úroveň zachytenia podľa predpisu [1] a vzdialenosti líca zvodidla
od protihlukovej steny podľa tab. 3 pre túto úroveň zachytenia.
Ak je protihluková stena uspôsobená ako záchytné bezpečnostné zariadenie (napr. súvislá
stena z betónu, ocele či iného materiálu s primerane rovným povrchom, schopná odolať
približne nárazu osobného vozidla, neosadzuje sa pred ňou zvodidlo. Nebezpečným miestom
vyžadujúcim osadenie zvodidla sú pri takej stene začiatok a koniec (pokiaľ nie sú vhodným
spôsobom odklonené do terénu).
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6.4.5 Zvodidlo pri odbočovacích vetvách križovatiek
Ak je treba zvodidlo osadiť pri odbočovacích vetvách a v jazyku križovatky nie je prekážka,
postupuje sa celkom bežne podľa platných noriem a predpisov.
Ak je v jazyku križovatky prekážka, postupuje sa podľa čl. 6.4.1. Pokiaľ je prekážka bližšie
možnému začiatku zvodidla než je potrebná dĺžka pred prekážkou, je treba použiť tlmič
nárazu, iný druh zvodidla, alebo navrhnúť kombináciu zvodidla so zemnou úpravou.
Príklad kombinácie zvodidla so zemnou úpravou, ktorého zásady riešenia je možné využiť, je
vykreslený na obr. 35.

Obrázok 35: Príklad kombinácie zvodidla so zemnou úpravou pri veľkorozmernej značke

6.5

Zvodidlo v strednom deliacom páse

6.5.1 Zásady umiestňovania zvodidla
Do stredného deliaceho pásu sa prednostne osadzujú obojstranné zvodidlá do osi pásu. V
odôvodnených prípadoch, akým je napr. otázka rozhľadu, je možné zvodidlo na nevyhnutne
nutnú dĺžku odsunúť až k hranici voľnej šírky.
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Pred súvislou prekážkou, ktorá je sama schopná zabrániť prejazdu vozidiel do protismeru
(napr. tak, že je táto prekážka nadimenzovaná na nárazové sily podľa predpisu [1]) prechádza
obojstranné zvodidlo na dve jednostranné. Pretože sa vozidlo nemôže dostať cez prekážku do
protismerného jazdného pruhu, je požadovaná úroveň zachytenia N2 jednostranného zvodidla
okolo takej prekážky podľa predpisu [1].
6.5.2 Zvodidlo pri prekážke
Najbežnejšími prekážkami v strednom deliacom páse sú podpery mostov, portálov pre
dopravné značky, stĺpy osvetlenia, prípadne iné konštrukcie cestného vybavenia.
Podpery mostov a portálov musia byť navrhnuté v súladu s ustanoveniami predpisu [1].
Zvodidlá Voest-Alpine netvoria dostatočnú ochranu týchto prekážok a osadzujú sa pozdĺž
týchto prekážok iba z dôvodu ochrany premávky na ulici pred nárazom do nich.
Pre výber jednostranného zvodidla pre osadenie do stredného deliaceho pásu pozdĺž
prekážky, ktorou je napr. mostný pilier, rozhoduje vzdialenosť líca zvodidla od pevnej
prekážky podľa tab. 3 pre úroveň zachytenia N2.
Príklady návrhu:
V prípade použitia zvodidla KB3 RH2, ktoré má túto vzdialenosť 1,0 m, môže byť pri
strednom deliacom páse šírky 4,0 m (vzdialenosť líc zvodidiel 3,0 m) šírka piliera 1,0 m, pri
strednom deliacom páse šírky 3,0 m sa toto zvodidlo nemôže použiť.
V prípade použitia zvodidla KB3 RH4, ktoré má túto vzdialenosť 0,60 m, môže byť pri
strednom deliacom páse šírky 4,0 m (vzdialenosť líc zvodidiel 3,0 m) šírka piliera 1,8 m, pri
strednom deliacom páse šírky 3,0 m sa toto zvodidlo nemôže použiť. V prípade použitia
zvodidla KB3 RH2, ktoré má túto vzdialenosť 1,0 m, môže byť pri strednom deliacom páse
šírky 4,0 m (vzdialenosť líc zvodidiel 3,0 m) šírka piliera 1,0 m, pri strednom deliacom páse
šírky 3,0 m môže byť šírka piliera 0,80 m.
Ak sú v strednom deliacom páse stĺpy osvetlenia, neznižuje sa úroveň zachytenia zvodidla
tzn., že podľa predpisu [1] pri cestách s dovolenou rýchlosťou nad 80 km/h (diaľnice a
rýchlostné cesty) musí byť v strednom deliacom páse zvodidlo úrovne zachytenia min. H2.
Vzdialenosť líca zvodidla od stĺpa musí splňovať požiadavky tab. 3. Z tejto tabuľky je vidieť,
že pri stredných deliacich pásoch šírky 4 m (t.j. 3 m medzi lícom zvodidiel) musia byť použité
dve zvodidlá KB3 RH4 alebo KB3 RH4 V. Zvodidlá KB3 RH2 a KB3 RH2 B v uvedenom
prípade nie je možné použiť.
Medzi zvodnice obojstranných zvodidiel je dovolené umiestniť deformovateľné skrinky a iné
obdobné vybavenie a ďalej stĺpiky iba ľahkých dopravných značiek o priemere do 80 mm,
alebo dreviny s kmeňmi priemeru do 100 mm.
6.5.3 Začiatok a koniec zvodidla
Pre začiatok a koniec zvodidla v strednom deliacom páse platia rovnaké požiadavky ako pre
zvodidlo na krajnici podľa čl. 5.1.3.
6.5.4 Prejazdy stredných deliacich pásov
Na uzavretie prejazdov stredných deliacich pásov sa používa najčastejšie betónové zvodidlo
alebo otváracie oceľové zvodidlo.
Pri použití betónového zvodidla sa používajú dva spôsoby riešenia. S uhlopriečnym osadením
zvodidla a s priamym napojením oceľového zvodidla na betónové.
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Pri uhlopriečnom osadení musí mať betónové zvodidlo aspoň takú dĺžku, aby v mieste plnej
výšky oceľového zvodidla bola plná výška betónového zvodidla. Je dovolené, aby sa
betónové zvodidlo dotýkalo oceľového zvodidla, medzera sa nepožaduje. Betónové zvodidlo
musí spĺňať požiadavky predpisu [3] a musí mať úroveň zachytenia podľa predpisu [1]. V
zelenom páse sa betónové zvodidlo kladie na betónové prahy, na betónové panely osadené
v mieste styku dielcov zvodidla, alebo na súvislé spevnenie. Dlhé výškové nábehy je možné
v tomto prípade nahradiť nábehmi krátkymi.
Pri priamom napojení oceľového zvodidla na zvodidlo betónové sa styk medzi zvodnicami a
betónovým dielcom robí zásadne skrutkovaný (podľa čl. 8.4).
6.6

Zvodidlo pri podperách portálových konštrukcií zvislých dopravných
značiek

Okolo podpery portálu (alebo jeho základu), ktorá je nadimenzovaná podľa ustanovení
predpisu [1] sa osadí zvodidlo ako pred prekážkou podľa čl. 6.4.1 alebo 6.5.2 (chráni sa
premávka na cestách pred nárazom na portál, nie samotný portál).

7 Zvodidlo na mostoch
7.1

Všeobecne

Zvodidlo Voest-Alpine ponúka pre použitie na mostoch typy KB3 RH2 - mosty a zábradľové
zvodidlá KB3 RH3 V - mosty a KB4 RH4 - mosty. Spôsob použitia uvádza tabuľka 7.
Minimálna dĺžka zvodidla pri mostných typoch sa nestanovuje.
7.2

Výška zvodidla a jeho umiestnenie v priečnom reze

Výška zvodidla sa meria od horného okraja zvodnice, pri zábradľových zvodidlách sa meria
tiež od horného pozdĺžneho prvku (tyče alebo madla).
7.3

Zásady riešenia niektorých detailov v súvislosti s mostnými typmi

•

KB3 RH2 - mosty a zábradľové zvodidlá KB3 RH3 V - mosty a KB3 RH4 - mosty je
dovolené použiť obrubník výšky 0 – 120 mm (zvodidlá boli skúšané s obrubníkom výšky
70 mm), tvar obrubníka sa neurčuje (pozri tab. 7).

•

V prípade použitia zábradľových zvodidiel na okraji mosta, osadí sa zábradľové
zvodidlo s výplňou (druhy výplní podľa čl. 7.6). Druh výplne sa vyberie tak, aby bol
v súlade s STN 73 6201.

•

Zábradľové zvodidlá KB3 RH3 V - mosty a KB3 RH4 - mosty sa môžu použiť aj ako
zvodidlá tam, kde je za zvodidlom revízny, alebo verejný chodník s mostným zábradlím
alebo protihluková stena. V takom prípade sa zábradľová výplň neosadzuje.

•

Pre osadenie do stredného deliaceho pásu pri šírke zrkadla do 250 mm sa môžu použiť
všetky typy mostných zvodidiel a zábradľových zvodidiel.

•

Pre osadenie do stredného deliaceho pásu pri šírke zrkadla viac ako 250 mm, ak je táto
medzera prekrytá tak, že prekrytie je schopné preniesť aspoň zaťaženie pre služobný
chodník a prekrytie je k rímsam pevne neodnímateľne pripevnené, sa môžu použiť
všetky typy mostných zvodidiel a zábradľových zvodidiel.
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•

Zábradľové zvodidlo KB3 RH3 V - mosty s výplňou a KB3 RH4 - mosty s výplňou sa
môže použiť v strednom deliacom páse pri šírke zrkadla viac ako 250 mm bez prekrytia
zrkadla. Na zábradľové zvodidlo sa osadí plotový nadstavec výšky 1,6 m.

•

Ak je kotvenie rímsy navrhnuté podľa požiadaviek pre navrhnutý druh mostného
zvodidla alebo zábradľového zvodidla, je povolené v rímse urobiť otvory pre
odvádzanie vody do vonkajšieho odvodňovacieho žľabu a to v každom treťom
zvodidlovom poli (t.j. po 4,0 m).

•

Každé zvodidlo na moste musí byť kotvené podľa obrázkov pre konkrétny typ.
Kotvenie je súčasťou dodávky jednotlivých typov. Pri obrubníku s nulovou výškou to
znamená, že železobetónová konštrukcia, do ktorej sa kotvia stĺpiky, musí mať hornú
plochu v úrovni vozovky. Nie je teda dovolené zvodidlo zakotviť do nosnej konštrukcie
pod úrovňou vozovky a okolo stĺpikov zhotoviť asfaltové vrstvy.

•

Pri zvodidle KB3 RH2 – mosty, za ktorým je verejný chodník, sa osadia na stĺpiky zo
strany od chodníka pásiky. Pásiky sa osadia podľa požiadaviek STN 73 6201, dodáva
ich výrobca.
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Tabuľka 7: Prehľad použitia jednotlivých typov mostných zvodidiel
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Pokračovanie zvodidla mimo mosta

7.4.1 Zvodidlo nepokračuje mimo mosta
V prípade, že mostné zvodidlo nepokračuje mimo mosta, zvodidlo sa zhotoví podľa obrázkov
37 a 39. Dĺžku cestného zvodidla navrhne projektant podľa konkrétnych podmienok v okolí
mosta. Pri väčšine mostov (napr. také, ktoré prekračujú železnicu, vodný tok, cestu a pod.) je
potrebné sa na zvodidlo pred mostom pozerať ako na zvodidlo pred miestom nebezpečenstva
a pre dĺžku zvodidla použiť čl. 6.4.1 a riadok 1 v tab. 6 (prekážka vystupuje nad terén max.
0,4 m).
Minimálne presahy zvodidla za rímsami uvedené na obrázkoch 37 a 39 sa uplatnia iba pri
nízkych a krátkych mostoch, kde charakter prekážky netvorí veľké nebezpečenstvo pre
vozidlá.
7.4.2 Zvodidlo pokračuje mimo mosta
Ak pokračuje zvodidlo mimo mosta, na ceste hneď za rímsami sa osadí cestný typ (stĺpiky sa
nezahusťujú).
Hneď za mostnou rímsou pokračuje typ KB3 RH2 alebo KB3 RH2 V, myslí sa tým
nevyhnutne dlhá časť zvodidla, ktorá musí pokračovať mimo mosta, 3 polia po 4,0 m (pozri
obr. 36 a 38). Za touto nevyhnutne dlhou časťou zvodidla, ktorá musí pokračovať mimo
mosta sa osadí cestné zvodidlo podľa podmienok na ceste.
Pokiaľ je za zvodidlom služobný chodník, zvodidlo sa pred ani za mostom neprerušuje.
Pokiaľ je za zvodidlom verejný chodník, ktorý za mostom nepokračuje, zvodidlo sa preruší
podľa požiadaviek uvedených v čl. 6.4.3 (pozri obr. 33).
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Obrázok 36: Zábradľové zvodidlo KB3 RH4 - mosty pokračuje mimo most
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Obrázok 37: Zábradľové zvodidlo KB3 RH4 - mosty nepokračuje mimo most
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Obrázok 38: Zábradľové zvodidlo KB3 RH3 V - mosty pokračuje mimo most
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Obrázok 39: Zábradľové zvodidlo KB3 RH3 V - mosty nepokračuje mimo most
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Zvodidlo pri protihlukovej stene

Pre umiestnenie zvodidla pri protihlukovej stene nie sú žiadne špeciálne požiadavky.
Rozhoduje požiadavka na úroveň zachytenia podľa predpisu [1] a vzdialenosť líca zvodidla
od protihlukovej steny podľa tab. 3 pre túto úroveň zachytenia.
Vzhľadom na nebezpečenstvo poškodenia protihlukovej steny vyklonenou korbou nákladného
automobilu, čo prichádza do úvahy pri protihlukových stenách výšky nad 2 m, odporúča sa
vzdialenosť steny od zvodidla zväčšiť v závislosti od materiálu protihlukovej steny.
Poznámka: Dôvodom k väčšej vzdialenosti protihlukovej steny od zvodidla nie je
samotné poškodenie steny, ale nebezpečenstvo pádu časti steny z mosta a prípadne
zranenie osôb pohybujúcich sa pod mostom. Zväčšenie vzdialenosti medzi zvodidlom a
protihlukovou stenou však nenahradzuje povinnosť vyplývajúcu zo stavebného zákona
zaistiť bezpečnosť protihlukovej steny pri používaní.
7.6

Výplň zábradľových zvodidiel

Zvislá, vodorovná, alebo iná výplň zábradľových zvodidiel musí byť v súlade s STN 73 6201.
Výplň pre zábradľové zvodidlo KB3 RH4 - mosty je možné použiť iba v súlade s certifikátom
tohto zvodidla. Výrobca ponúka iba výplň zhotovenú z oceľového poplastovaného pletiva,
ktoré je upevnené zo zadnej strany stĺpikov.
Výplň pre zábradľové zvodidlo KB3 RH3 V - mosty je možné použiť na základe modifikácie
podľa STN EN 1317-5+A2 (modifikácia kategória B - „mierna“) a musí byť preto
namontovaná tak ako ju ponúka výrobca zvodidla. Výrobca ponúka tri druhy výplní: zvislú,
zo siete a plnú (pozri obr. 40). Výplň zvislá a plná je ponúkaná formou oceľového rámu,
v ktorom je upevnená vlastná výplň. Rám má dĺžku jedného zvodidlového poľa. V prípade
požiadavky na ochranu komunikácie pod mostom pred odhŕňaným snehom sa použije plná
výplň, ktorá je osadená do rámu a siaha do úrovne tesne nad mostnú rímsu, kde sa utesní
gumeným profilom. Takýto rám sa pripevní na zadnú stranu stĺpikov a jeho rozmer sa určí
podľa požiadaviek projektovej dokumentácie v súvislosti s konštrukčným riešením mostnej
rímsy. Detaily musia byť uvedené v dokumentácii na vykonanie prác a odsúhlasené
výrobcom. Výplň zo siete tvorí konštrukcia, ktorá pozostáva z rámu z ocele kruhového
priemeru Ø 16 mm a zo sieťoviny z drôtov priemeru Ø 3 mm s okami 100x100 mm.
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Obrázok 40: Výplne zábradľového zvodidla KB3 RH2 - mosty
7.7

Dilatačný styk - elektricky neizolovaný

Jedná sa o dilatáciu zvodidla v súvislosti s dilatáciou mosta v miestach mostných záverov. V
informatívnej časti týchto TPV "Návody na montáž” sú vykreslené spôsoby riešenia dilatácií
uvedených dielov.
Mostné typy zvodidiel a zábradľových zvodidiel majú tri druhy pozdĺžnych prvkov a tým sú
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zvodnica, oceľové tyče priemeru Ø 32 mm a madlo. Výrobca ponúka riešenie dilatácie
zvodnice zvodidla KB3 RH2 pre pohyb ± 100 mm a pre pohyb ± 200 mm. Pre zábradľové
zvodidlá KB3 RH3 V a KB3 RH4 ponúka riešenie dilatácie pre pohyb ± 100 mm, pre väčšie
pohyby sa dilatácia vyrába podľa skutočných požiadaviek.
Princíp dilatácie zvodnice zvodidla KB3 RH2 je nasledovný:
Modul stĺpikov, ktorý je pravidelný pre jedno pole dĺžky 4,00 m po 1333,33 mm, sa na moste
nemení, zostáva pravidelný po celej jeho dĺžke.
V jednom poli dĺžky 4,00 m sa urobí dilatácia zvodnice tak, že sa bežná zvodnica modulu
4,00 m nahradí dvoma zvodnicami pri dilatácii ± 100 mm a tromi pri dilatácii ± 200 mm.
V tomto 4,00 m dlhom poli sa zvodnica nepriskrutkuje k dvom stĺpikom.
Princíp dilatácie pre zábradľové zvodidlá KB3 RH3 V a KB3 RH4 je nasledovný:
V jednom poli dĺžky 4,00 m sa urobí dilatácia zvodnice tak, že sa bežná zvodnica modulu
4,00 m nahradí dvoma zvodnicami pri dilatácii ± 100 mm. V tomto 4,00 m dlhom poli sa
zvodnica nepriskrutkuje k dvom stĺpikom. Rovnaký princíp platí aj pre madlo.
Dilatácia dvoch oceľových tyčí pri dilatácii ± 100 mm sa realizuje v spoločnom oceľovom
boxe, ktorý je umiestnený v rovnakom dilatačnom poli ako dilatácia zvodnice.
Pre dilatačný pohyb ± 200 sa jedná o nesystémový prvok a výrobca navrhne a vyrobí
dilatačný systém podľa konkrétnych požiadaviek. Za všetky komponenty takto navrhnutých
dielov dilatácie nesie plnú zodpovednosť výrobca.
V prípade potreby dilatácie nad ± 200 mm sa postupuje individuálne v spolupráci s výrobcom
a dovozcom, ktorý navrhne a vyrobí na základe požadovanej veľkosti dilatačného pohybu. Za
všetky komponenty takto navrhnutých atypických dielov dilatácie nesie plnú zodpovednosť
výrobca.
Dilatácia výplne je uvedená v “Návodoch na montáž”.
7.8

Dilatačný styk - elektricky izolovaný

7.8.1 Všeobecne, požiadavky na materiál izolačného povlaku
V prípade výskytu bludných prúdov je jedným z opatrení ochrany mostov zhotovenie
elektricky izolovaného dilatačného styku.
Elektricky izolovaný styk sa zaisťuje pri zvodnici, oceľových tyčiach, madle a pri výplni. V
“Návodoch na montáž” sú vykreslené spôsoby zhotovenia, zaisťujúce splnenie požiadaviek na
elektrický odpor styku.
Požiadavky na materiál izolačného povlaku z epoxidových a polyesterových laminátov
dilatačných dielov (z dôvodu ochrany proti bludným prúdom) sa stanovujú nasledovne:
- nasiakavosť po 2 h varu
max. 0,2 %
- povrchový odpor (rezistivita)
min. 108 Ω 1)
STN IEC 60093:1980 3)
7
1)
- merný vnútorný odpor (rezistivita) min. 10 Ωm
STN IEC 60093:1980 3)
- izolačný odpor
min. 107 Ω 2)
STN IEC 60167:1964 4)
1)
2)

po kondicionovaní 96 h pri 40 oC a 95 % relatívnej vlhkosti;
po kondicionovaní 24 h vo vode;
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3)

štvorcové elektródy z vodivej gumy, dĺ. = 100 mm, skúša sa na vyrezanej vzorke zvodnice
s laminátovou vrstvou, elektróda č. 3 podľa prílohy B podľa STN IEC 60093 je tvorená
zvodnicou;
4)
skúša sa na skúšobnom telese zo zvodnice s laminátovou vrstvou, upnuté podľa obr. 5B
STN IEC 60167
Zhotoviteľ doloží, že izolačný styk neosadených dielov má odpor min. 50 kΩ. Trvalý odpor
nesmie klesnúť pod 5 kΩ (meria sa na neosadenom dilatačnom styku).
7.8.2 Zvodnice a spojovací materiál
Celá dilatačná zvodnica sa opatrí izolačným povlakom.
Izolačný povlak sa robí z materiálu splňujúceho požiadavky na elektrický odpor podľa čl.
7.8.1, výrobca ponúka povlak z polyamidu PA 11.
Elektro-izolačný povlak sa zhotoví na pozinkované dielce, aby v prípade porušenia
izolačného povlaku bola zaistená požadovaná životnosť zvodnice.
Všeobecne pre izolačný dilatačný styk platí, že izolačný spoj je na neposuvnej strane, na
posuvnej strane je spojenie neizolované.
Pre zoskrutkovanie v mieste izolačného spojenia sa používajú skrutky a matice oddelené
izolačnými podložkami a valčekom od oceľových súčastí. Takáto úprava tvorí dokonalý
izolant a pozinkované skrutky majú vysokú antikoróznu odolnosť.
Pre zoskrutkovanie v mieste oválnych otvorov (t.j. v mieste posuvného spojenia) sa používa
bežný pozinkovaný spojovací materiál.
7.8.3 Výplň
Princíp elektrickej izolácie výplne je ten, že k jednému stĺpiku sa rám pripevní skrutkami s
povlakom a dištančný prvok, ktorý zaisťuje medzeru medzi stĺpikom a rámom sa zhotoví z
plastu. Dištančný prvok (podložka) musí vytvoriť medzeru medzi rámom s výplňou a
stĺpikom aspoň 25 mm.
7.9

Kotvenie stĺpikov

Stĺpiky na mostoch sa kotvia vždy tak, že sa pätná doska stĺpika (pätná doska je súčasťou
stĺpika) priskrutkuje k rímse.
Výrobca a dovozca ponúka iba také kotvenie, ktoré je odskúšané nárazovou skúškou a ktoré
dodáva v rámci zvodidla.
Špecifikácia kotvenia je uvedená v obrázkoch pri jednotlivých typoch. Odlišné kotvenie sa
nepovoľuje.
Všetky druhy mostných zvodidiel boli odskúšané bez použitia plastmalty pod pätnými
doskami (kotvené priamo do betónu rímsy). Stĺpiky sa osadzujú priamo na rímsu. Po ich
smerovom vyrovnaní a utiahnutí kotiev (na predpísaný krútiaci moment) sa obvod pätnej
dosky a oválne otvory pod zosilňovacou platničkou zatesnia tmelom SIKAFlex Pro 3WF (aby
sa zabránilo prenikaniu vlhkosti pod pätnú dosku).
Medzi pätnú dosku a betón rímsy sa môže zhotoviť vrstva plastmalty pre lokálne vyrovnanie
nerovností rímsy alebo rozdielnych sklonov povrchu rímsy a pätnej dosky (pokiaľ sa to
navrhuje v nevyhnutných prípadoch). Hrúbka tejto vrstvy nesmie prekročiť 20 mm.
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7.10 Zaťaženie konštrukcií podopierajúcich zvodidlo
Zaťaženie rímsy uvádza tabuľka 8.
Zaťaženie je spojité na dĺžke 4 m, ktoré je len jedno na jednej rímse, môže však byť
v ktoromkoľvek mieste rímsy od jej začiatku až po koniec. To znamená, že uvedené sily musí
preniesť nielen rímsa na nosnej konštrukcii, ale aj rímsa na krídlach.
Toto zaťaženie sa prenesie do nosnej konštrukcie mosta a do krídel.
Uvedenými silami je možné priamo zaťažiť konzolu nosnej konštrukcie mosta v priečnom
reze. Okrem toho je potrebné uvažovať zaťaženie kolesovou silou podľa ustanovení predpisu
[1]. Poloha tejto sily sa uvažuje na hrane obrubníka v polovici zaťažovacej dĺžky 4 m.
Uvedené zaťaženie sa neznižuje v závislosti od zvolenej úrovne zachytenia, pretože
podopierajúca konštrukcia musí byť zaťažená najväčším možným zaťažením, ktoré od
zvodidla môže vzniknúť.
Tabuľka 8: Zaťaženie rímsy

7.11 Kotvenie rímsy do nosnej konštrukcie a do mostných krídiel
V tabuľke 10 sú uvedené požiadavky na kotvenie rímsy za predpokladu, že sa dodrží poloha
kotvy vzhľadom na okraj nosnej konštrukcie uvedená na obrázkoch v tabuľke. V prípade
iných rozmerov (napr. inej vzdialenosti kotvy od okraja nosnej konštrukcie) sa urobí
individuálny návrh.
Pri individuálnom návrhu sa vychádza buď z únosnosti základného prierezu stĺpika (do
splastizovania), alebo zo zaťaženia uvedeného v tabuľke 9.
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Tabuľka 9: Sily na jeden stĺpik pre kotvenie rímsy

Tabuľka 10: Príklad kotvenia rímsy do nosnej konštrukcie mosta
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8 Prechod zvodidiel Voest-Alpine na iné zvodidlá
8.1

Prechod medzi jednotlivými typmi zvodidiel Voest-Alpine

Prechod zo zvodidiel na mostoch na cestné zvodidlá je uvedený v čl. 7.4.
Výškové zmeny medzi zvodidlami rôznych výšok sa zhotovia podľa čl. 5.1.4.
8.2

Prechod na oceľové zvodidlo iného výrobcu

Vzhľadom na to, že sa zvodnice jednotlivých výrobcov (ich tvar a výška) sú rozdielne,
nepredpokladá sa ich priame napojenie. V záujme správcov komunikácií pre potreby údržby
a opráv je, aby bolo na jednej stavbe osadené zvodidlo jedného výrobcu. Ak sa vyskytne
potreba prechodu oceľového zvodidla viacerých výrobcov alebo dovozcov, spojenie sa
navrhuje vzájomným presahom výškových nábehov tak, aby v každom mieste bola plná
výška obidvoch zvodidiel.
Priame napojenie sa môže použiť iba vtedy, ak je výška hornej hrany zvodníc obidvoch
zvodidiel rovnaká a rozdiel úrovní zachytenie ja maximálne o jednu triedu. Predpokladom pre
takéto spojenie je, že výrobca ponúka prechodový diel zo zvodnice jedného výrobcu na
zvodnicu druhého výrobcu. K takémuto spojeniu musia dať súhlas obidvaja výrobcovia.
Vzdialenosť stĺpikov sa v mieste takéhoto spojenia nemení.
Priame napojenie nie je možné so zvodidlom, ktoré nemá určenú úroveň zachytenia.
Takýmito zvodidlami sú zvodidlá, ktoré boli osadené pred účinnosťou noriem STN EN 1317
a neboli podrobené bariérovým skúškam.
8.3

Prechod na lanové zvodidlo

Priame spojenie lanového zvodidla so zvodidlom Voest-Alpine nie je dovolené. Je dovolený
iba prechod presahom výškových nábehov. Vzhľadom na to, že lanové zvodidlo nie je na
Slovensku možné použiť, takýto prechod sa neuplatňuje
8.4

Prechod na betónové zvodidlo

Prechod sa zhotoví presahom výškových nábehov obidvoch zvodidiel tak, aby oproti sebe
boli plné výšky obidvoch zvodidiel. Medzi zvodidlami nemusí byť medzera, môžu sa
vzájomne dotýkať.
Prechod sa môže zhotoviť aj priamym napojením. Podmienkou je, aby únosnosť styku bola
rovnaká, ako je vzájomné spojenie zvodníc. K tomu účelu (pre prechod z betónového
zvodidla na oceľové aj obrátene) ponúka výrobca špeciálnu prechodovú zvodnicu.
Dielec betónového zvodidla, na ktorý sa koncovka pripevní skrutkami, musí mať
odpovedajúce vystuženie. Prechod je atypický, pretože je závislý od šírky betónového
zvodidla v mieste styku. Pre priame napojenie sa nepoužívajú betónové prechodové dielce so
styčníkovým plechom. Príklad priameho napojenia na betónové zvodidlo je na obrázku 41.
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Obrázok 41: Príklad priameho napojenia oceľového zvodidla Voest-Alpine na betónové
V oblasti pred napojením oceľového zvodidla (ktorého úroveň zachytenia je nižšia o dve a
viac úrovní ako betónového zvodidla) na betónové, sa stĺpiky oceľového zvodidla zahustia.
Prvý stĺpik oceľového zvodidla sa osadí do vzdialenosti max. 1,0 m od čela prechodového
dielca betónového zvodidla. V oblasti dlhej 8 m sa osadia stĺpiky vo vzdialenosti 1 m alebo
podobnej, podľa možnosti zvodníc. Pre zvodidlá Voest-Alpine systém 3 bude vzdialenosť
stĺpikov tejto prechodovej oblasti 1,333 m. Potom nasleduje zvodidlo so stĺpikmi vo
vzdialenosti podľa použitého typu zvodidla, pre zvodidlá Voest-Alpine systém 3 bude
vzdialenosť stĺpikov 2,0 m. V prechodových oblastiach sa nestanovuje iná úroveň zachytenia,
zahustenie stĺpikov je urobené z konštrukčného hľadiska. Príklad usporiadania stĺpikov je
vykreslený na obrázku 42.
Pri prechode zvodidiel, pri ktorých sa úroveň zachytenia podľa skúšok líši o jednu triedu
(napr. jedno zvodidlo je H1 a druhé H2) nie je treba vykonávať žiadne konštrukčné opatrenia
pre prechod, postačí prosté spojenie zvodidiel. Neznamená to ale, že sa i pri týchto
prechodoch nemôžu isté úpravy robiť. Ak je zvodidlo s nižšou úrovňou zachytenia zvodidlom
oceľovým a umožňuje zahustenie stĺpikov, je vhodné urobiť to na dĺžke cca 8 m pred
napojením na betónové zvodidlo.

Obrázok 42: Príklad priameho napojenia oceľového zvodidla Voest-Alpine na betónové
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9 Osadzovanie zvodidla na jestvujúce cesty a mosty
9.1

Cesty

Pokiaľ šírka nespevnenej krajnice na jestvujúcej ceste odpovedá STN 73 6101 (1,5 m),
postupuje sa podľa týchto TPV.
Pokiaľ je nespevnená krajnica užšia, postupuje sa individuálne po dohode s príslušným
cestným správnym úradom. Odporúča sa, aby hrana koruny cesty (ak ide o osadzovanie
zvodidla na ceste v násype) bola za lícom zvodidla aspoň 0,75 m.
Vzdialenosť stĺpikov nie je dovolené meniť.
9.2

Mosty

Pre osadzovanie zvodidiel Voest-Alpine na jestvujúce mosty, na ktorých zvodidlo nie je,
platia v plnej miere tieto TPV.

10 Upevňovanie doplnkových konštrukcií na zvodidlo
Na stĺpiku, na zvodnici a na dištančný diel je dovolené upevňovať odrazky, kilometrovníky a
nástavce pre smerové stĺpiky. V prípade, že tieto predmety budú z mäkkých, ohybných
materiálov, je dovolené, aby presahovali lícnu plochu zvodidla až o 50 mm.
Clony proti oslneniu sa môžu k stĺpikom pripevňovať iba v prípade, že sa jedná o samostatné
zvislé komponenty z umelej hmoty, ktoré nebudú pozdĺžne vzájomne spájané.
Pri mostných typoch je dovolené ku stĺpikom pripevňovať navyše plotové nástavce a zvislé
zábrany proti dotyku.
Protihlukové steny sa na zvodidlá nemôžu pripevňovať.

11 Protikorózna ochrana
Protikorózna ochrana zvodidla musí splňovať požiadavky objednávateľa.
Všetky konštrukčné diely sa žiarovo zinkujú. Vlastnosti a metódy skúšania povlaku zinku sú
definované STN EN ISO 1461. Prípadné dodatočné nátery niektorých komponentov sa robia
na základe požiadaviek objednávateľa.

12 Projektovanie, osadzovanie a údržba
Rozsah projektovej dokumentácie zvodidiel musí byť v súlade s predpisom [4].
V stupni DSZ a DÚR sa uvádza len úroveň zachytenia zvodidla a príp. druh zvodidla:
oceľové alebo betónové, ak má táto skutočnosť dopad na rozsah stavby.
V stupni DSP sa uvádza úroveň zachytenia zvodidla a druh zvodidla: oceľové alebo betónové.
Do vzorových priečnych rezov (pozemnej komunikácie, mosta, oporných múrov a pod.) sa
uvedie tvar zvodidla avšak bez názvu výrobku (napr. - "oceľové zvodidlo s úrovňou
zachytenia N2", "betónové zvodidlo s úrovňou zachytenia H3 osadené na betónové prahy"
alebo pri mostoch "oceľové zábradľové zvodidlo H2 so zvislou výplňou" a pod.).
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V stupni DRS, ktorá slúži na predloženie ponuky, aj na realizáciu stavby, sa musia uviesť
potrebné priečne rezy so zakresleným konkrétnym zvodidlom a aj úroveň zachytenia. Ďalej sa
musí uviesť dĺžka zvodidla, vrátane koncových výškových nábehov, smerových odklonov,
prechodov na zvodidlá iných typov, riešenie dilatácie, kotvenie zvodidiel a požiadavky na
kvalitu a hrúbku povrchovej ochrany.
V stupni DVP sa riešia príp. zmeny zvodidiel, ktoré vyplynuli zo záverov výberového
konania a dopracovávajú a upresňujú sa potrebné detaily v rozsahu, ktorý vyžaduje
zhotoviteľ stavby.
Skladovanie všetkých častí zvodidla má byť také, aby nedošlo k trvalému poškodeniu.
Tieto TPV nepredpisujú žiadne požiadavky na kontrolu a údržbu zvodidla, postupuje sa na
základe požiadavky investora (objednávateľa).

13 Značenie súčastí zvodidiel
Hlavné súčasti zvodidiel sú označované značkou výrobcu (symbol „domček“, pozri obr. 43),
ktorá sa zhotoví prierazom alebo vtlačením do hĺbky 2 mm. Značka je umiestnená na
viditeľnom mieste a jej poloha je definovaná vo výrobných výkresoch jednotlivých súčastí.
Okrem tejto značky sú do hlavných súčastí vyrazené údaje v tvare „VK 1/14“, kde VK
znamená skratku výrobcu, číslo 1, 2 alebo 3 príslušnú tretinu kalendárneho roku a 14
posledné dve číslice kalendárneho roku, kedy bola príslušná súčasť vyrobená.
Dôvodom na označenie jednotlivých rozhodujúcich súčastí je identifikácia pôvodu zvodidla
pri prípadných dopravných nehodách a pri opravách zvodidla.

Obrázok 43: Značenie súčastí zvodidiel
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