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1 Úvod, předmět dodatku a způsob jeho zpracování
Předmětem tohoto dodatku je prostorové uspořádání tří nových typů ocelových svodidel
ArcelorMittal - viz tabulka 1.
Tabulka 1 - Předmět dodatku č. 1/2012
Č.
1

Zkratka
JSA-AM-2/H1

2

JSA-AM-4/H1

3

OSAM/H2

Svodnice
A-AM-11
tloušťky 2,5 mm
A-AM-11
tloušťky 2,5 mm
AM tloušťky
2,8 mm

Název
jednostranné svodidlo úrovně zadržení H1 pro
silnice
jednostranné svodidlo úrovně zadržení H1 pro
silnice
oboustranné svodidlo úrovně zadržení H2 pro
silnice

Způsob zpracování dodatku
Pro typy dle tabulky 1 platí TP 167/2012 v plném rozsahu, pokud není v tomto dodatku
uvedeno jinak.
Dále budou uvedeny ty kapitoly a články, které se mění, nebo doplňují.
Obrázky jsou číslovány tak, že pokračuje číslování z TP 167/2012 a první obrázek tohoto
dodatku má číslo 56. Pouze obrázek 25, který uvádí příčné řezy svodnic, se jenom doplňuje.

4 Návrhové parametry svodidel a jejich použití
Tabulka 2 a 3 TP 167/2012 se doplňuje o svodidla JSA-AM-2/H1, JSA-AM-4/H1 a
OSAM/H2. Zařazují se nové obrázky č. 56 až 64.
Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla
Č.
polož
ky

Typ
svodidla

15

JSA-AM-2/H1

Úroveň
zadržení

Dynam.
průhyb
[m]

Pracovní
šířka w
[m]

1,3

1,6
(W5)

1,1

1,2
(W4)

1,2

1,4
(W5)

Na krajnicích silnic šířky za lícem svodidla alespoň 1 m,
dle čl. 6.1.
Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,6 m jako dvě
souběžná svodidla dle obr. 29 (pokud je dle TP 114/2010
dovoleno použít H1)
Ve středních dělicích pásech dle čl. 6.4.1 a 6.4.2 kolem
překážek tam, kde je překážka nadimenzovaná na náraz
silničních vozidel (např. kolem mostního pilíře).
Na krajnicích silnic šířky za lícem svodidla alespoň 1 m,
dle čl. 6.1.
Ve středních dělicích pásech šířky nejméně 2,2 m jako dvě
souběžná svodidla dle obr. 29 (pokud je dle TP 114/2010
dovoleno použít H1).
Ve středních dělicích pásech dle čl. 6.4.1 a 6.4.2 kolem
překážek tam, kde je překážka nadimenzovaná na náraz
silničních vozidel (např. kolem mostního pilíře).
Střední dělicí pásy silnic šířky alespoň 1,80 m.

H1

H1
16

JSA-AM-4/H1

H2
OSAM/H2
17

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

Název svodidla

15

JSA-AM-2/H1

16

JSA-AM-4/H1

17

OSAM/H2

Úroveň
zadržení

Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky
u [m]

N2
H1
N2
H1
N2
H1
H2

*1,20
1,60
*0,90
1,20
*1,30
*1,30
1,40
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Obrázek 57 - Svodidlo JSA-AM-4/H1
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Obrázek 58 - Svodidlo OSAM/H2
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Obrázek 59 – Výškový náběh dlouhý svodidla JSA-AM-2/H1

Obrázek 60 – Výškový náběh krátký svodidla JSA-AM-2/H1
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Obrázek 61 – Výškový náběh dlouhý svodidla JSA-AM-4/H1

Obrázek 62 – Výškový náběh krátký svodidla JSA-AM-4/H1
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Obrázek 63 – Výškový náběh dlouhý svodidla OSAM/H2
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Obrázek 64 – Výškový náběh krátký svodidla OSAM/H2
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5 Popis jednotlivých typů svodidel
Nově se zařazují články 5.1.4, 5.17, 5.18, 5.19 a obrázek 25 se doplňuje o svodnici A-AM-11.
5.1.4 Svodnice A-AM-11
Svodnice se vyrábí z plechu tloušťky 2,5 mm - viz obrázek 25. Průřez svodnice je shodný se
svodnicí A-NH-94 dle 5.1.3. Jediným rozdílem je tloušťka plechu, z kterého se svodnice
vyrábí. Vzájemné spojení svodnic A-AM-11 je rovněž shodné s 5.1.3.
Svodnice se vyrábí běžně v poloměrech 6 m až 35 m. U poloměrů nad 35 m se svodidlo
montuje z přímých svodnic.
Pro přeplátování svodnic platí totéž, co je uvedeno v 5.1.1.

Obrázek 25 – Příčné řezy svodnic
5.17 Jednostranné svodidlo JSA-AM-2/H1
Svodidlo – viz obrázek 56 - sestává ze svodnice, sloupku, sloupkového držáku, distančního
držáku a zadního pásku.
Svodnice – používá se svodnice A-AM-11 (viz 5.1.4) a montuje se tak, aby její horní hrana
byla 0,750 m nad zpevněním. K distančnímu držáku se připevní jedním šroubem s
polokruhovou hlavou M16x55 (hlava je na lícní straně svodidla). Pod hlavou je krycí
podložka, pod maticí kruhová podložka.
Sloupky se vyrábí z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm do průřezu tvaru Sigma. Šířka sloupku
v příčném řezu svodidlem je 100 mm. Délka sloupků je 1900 mm a osazují se po 2 m.
Sloupkový držák je z ohýbaného z plechu tloušťky 4 mm. Držák se nasadí na hlavu sloupku
a přišroubuje k němu dvěma šrouby se šestihrannou hlavou M 10x45, kruhová podložka je
pod hlavou i pod maticí.
Distanční držák je z ohýbaného plechu tl. 3 mm. K sloupkovému držáku se přišroubuje třemi
šrouby M16x30 s kruhovou podložkou pod maticí.
Zadní pásek 70 x 5 mm – dl. 4140 mm (vzájemný přesah pásků ve spoji je 140 mm. Pásek se
přišroubuje zezadu k distančnímu dílu vždy jedním šroubem M16x40 s kruhovou podložkou
pod maticí. Vzájemné spojení pásků je dvěma šrouby M16x40 s kruhovou podložkou pod
maticí.
Používají se dva výškové náběhy, dlouhý (na délku tří svodnic) – viz obrázek 59 a krátký
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(na délku jedné svodnice) – viz obrázek 60. Dlouhý náběh nepoužívá žádnou výškovou
přechodku, svodnice jsou postupně výškově nakláněny. U krátkého náběhu se používá
náběhová přechodka 17,3 %.
U výškových náběhů se sloupky Sigma šroubují přímo ke svodnici. Poslední čtyři sloupky u
náběhu dlouhého i krátkého mají délku pouze 1,50 m.
5.18 Jednostranné svodidlo JSA-AM-4/H1
Svodidlo – viz obrázek 57 - sestává ze svodnice, sloupku a opěry A.
Svodnice – používá se svodnice A-AM-11 (viz 5.1.4) a montuje se tak, aby její horní hrana
byla 0,750 m nad zpevněním. Ke sloupku se připevní jedním šroubem s polokruhovou hlavou
M16x40 (hlava je na lícní straně svodidla). Pod hlavou není žádná podložka. Kruhová
podložka je pod maticí. Vzájemný spoj svodnic je u sloupků.
Sloupky se vyrábí z ohýbaného plechu tloušťky 3,5 mm do průřezu tvaru C 150x75x25. Šířka
sloupku v příčném řezu svodidlem je 150 mm. Délka sloupků je 1755 mm a osazují se po
4 m.
Opěra A je z ohýbaného z plechu tloušťky 5 mm. Má tvar U 120x82 a široký je 70 mm.
Opěra A se dává pod svodnici v místě připevnění ke sloupku.
Používají se dva výškové náběhy, dlouhý (na délku tří svodnic) – viz obrázek 61 a krátký
(na délku jedné svodnice) – viz obrázek 62. Dlouhý náběh nepoužívá žádnou výškovou
přechodku, svodnice jsou postupně výškově nakláněny. U krátkého náběhu se používá
náběhová přechodka 17,3 %. Pro oba náběhy se používají sloupky průřezu shodného
s běžnými sloupky.
U dlouhého náběhu jsou první čtyři sloupky délky 1,525 m a šroubují se přímo ke svodnici.
Ostatní sloupky už mají délku jako běžné sloupky, avšak pátý a šestý se šroubují přímo ke
svodnici, zatímco další už mají pod svodnicí opěru A.
U krátkého náběhu jsou první čtyři sloupky rovněž délky 1,525 m a šroubují se přímo ke
svodnici. Ostatní sloupky už mají délku jako běžné sloupky.
5.19 Oboustranné svodidlo OSAM/H2
Svodidlo – viz obrázek 58 - sestává ze dvou svodnic, distančního dílu, dvou spodních pásnic a
dvou dvoudílných distančních dílů a sloupku.
Svodnice – používá se svodnice AM (viz 5.1.2) s výškou horní hrany 0,870 m nad
zpevněním. K distančnímu dílu se připevní jedním šroubem s polokruhovou hlavou a nosem
M16x30 (hlava je na lícní straně svodidla). Pod hlavou je krycí podložka, pod maticí kruhová
podložka.
Distanční díl AM OB se vyrábí z plechu tloušťky 4 mm a má průřez tvaru U. Ke sloupku se
připevní dvěma šrouby se šestihrannou hlavou M 16x40. Kruhová podložka je pod hlavou i
pod maticí.
Distanční díl JM1 – spodní část distančního dílu - je z ocelového profilu 50/8 mm. Ke
sloupku se připevní jedním šroubem s šestihrannou hlavou M16x40. Kruhová podložka je pod
hlavou i pod maticí.
Distanční díl JM2 – horní část distančního dílu - je z ocelového profilu 50/6 mm. Ke sloupku
se připevní stejně jako distanční díl JM1.
Spodní pásnice AM – válcovaná z plechu tloušťky 3 mm. Průřez je vysoký 214 mm
a půdorysně široký 28 mm. Délka pásnic je stejná, jako délka svodnic, tj. 4250 mm.
Vzájemné spojení pásnic je čtyřmi šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x30, pod
maticí je kruhová podložkou (pod polokruhovou hlavou z lícní strany podložka není).
Nevyžaduje se, aby toto spojení bylo v nějaké stanovené vzdálenosti před a nebo za sloupky.
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Spodní pásnice se spojují tak, že se konec jedné spodní pásnice přeloží přes začátek další
pásnice. Nevyžaduje se, aby toto přeplátování bylo ve směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu.
K distančním dílům JM1 a JM2 se spodní pásnice přišroubuje jedním šroubem
s polokruhovou hlavou a nosem M10x30 a kruhovou podložkou pod matici.
Sloupky se vyrábí z ohýbaného plechu tloušťky 4 mm do průřezu tvaru C 140x65x18. Šířka
sloupku v příčném řezu svodidlem je 140 mm. Délka sloupků je 1715 mm a osazují se po
2 m.
Používají se dva výškové náběhy, dlouhý (na délku dvou svodnic) – viz obrázek 63 a
krátký (na délku jedné svodnice) – viz obrázek 64. Pro oba náběhy se používá náběhová
přechodka. Pro dlouhý náběh je to „náběhová přechodka NH4 8,5 %“, pro krátký náběh
„náběhová přechodka NH4 17,3 %“. Jsou to stejné přechodky, jako u typů s výškou svodnice
750 mm nad zpevněním. U výškových náběhů se nepoužívají distanční díly, ale svodnice se
přišroubuje přímo ke sloupkům.
U dlouhého náběhu jsou první dva sloupky (2 sloupky na jednu svodnici, tedy 4 sloupky
celkem na náběh) z válcovaného U140 délky 1,00 m a další dva (pro jednu svodnici) U140
délky 1,50 m. Zbývající sloupky u dlouhého náběhu jsou z ohýbaného plechu průřezu C
140x65x18 délky 1,70 m.
Spodní pásnice končí náběhem na délku jedné pásnice pomocí dvou sloupků z ohýbaného
plechu průřezu C 140x65x18 délky 1,10 m.
U krátkého náběhu jsou první dva sloupky na každé svodnici rovněž z válcovaného U140
délky 1,00 m a další dva (pro jednu svodnici) U140 délky 1,50 m.
Pro náběhové přechodky se používají náběhové přechodky levé.
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6 Svodidlo na silnicích
6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu
Text článku v TP 167/2012 platí i pro svodidla JSA-AM-2/H1, JSA-AM-4/H1 a OSAM/H2.
Pro obě jednostranná svodidla platí obrázek 26.1, 28.1 a 29.1 a 29.4.
Pro oboustranné svodidlo OSAM/H2 platí obrázky 27, 30 a 31 s tím rozdílem, že svodidlo
OSAM/H2 má výšku svodnice nad zpevněním 870 mm oproti 750 mm v těchto obrázcích.
Proto pro svodidlo OSAM/H2 budou všechny výšky svodnice (od terénu nebo od zpevnění) o
120 mm větší. To znamená, tam kde je v těchto obrázcích kóta 750 mm bude kóta 870 mm,
tam kde je v obrázcích kóta 650 mm bude kóta 770 mm, tam kde je v obrázcích kóta 850 mm
bude kóta 970 mm a u obrázku 30 místo kóty 900 mm bude kóta 1020 mm.
6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla
Tab. 4 se doplňuje o nové položky 11 až 13.
Tabulka 4 - Minimální délka svodidla
Č.
položky
11
12
13

Název svodidla (typu)
JSA-AM-2/H1
JSA-AM-4/H1
OSAM/H2

Minimální délka svodidla [m] pro rychlost
≤ 80 [ km/h]
> 80 [ km/h]
52
80
52
80
64
100

6.3 Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici)
6.3.1 Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí (horské vpustě, propustky)
Svodidla JSA-AM-2/H1 a JSA-AM-4/H1 patří mezi svodidla, u kterých pro stanovení délky
před překážkou rozhoduje i typ překážky a platí pro ně druhý sloupec tabulky 5 a tabulka 6
TP 167/2012.
6.4 Svodidlo ve středním dělicím pásu
6.4.2 Svodidlo u překážky
Článek se doplňuje o následující text a obrázky:
- Přechod z OSAM/H2 na dvě souběžné JSNH4/H2 kolem překážky – viz obrázek 65.
- Přechod z OSAM/H2 na dvě souběžné JSA-AM-4/H1 kolem překážky – viz obrázek 66.
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Obrázek 66 – Přechod z OSAM/H2 na dvě JSA-AM-4/H1 kolem pilíře ve středním dělicím pásu
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Obrázek 67 – Přechod z OSAM/H2 na oboustranné betonové svodidlo

6.4.4 Přejezdy středních dělicích pásů
Článek se doplňuje o následující text a obrázek:
Přechod z OSAM/H2 na oboustranné betonové svodidlo – viz obrázek 67.
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8 Přechod mezi jednotlivými typy

Obrázek 68 – Přechod z OSNH4/H3 na OSAM/H2

Článek se doplňuje o následující text a obrázek:
Přechod z OSNH4/H3 na OSAM/H2 je uveden na obrázku 68. Obdobně se postupuje při
přechodu OSPNH4/H3 (oboustranné mostní) na OSAM/H2. Přechodová část je vždy mimo
most.
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9 Přechod svodidel ArcelorMittal na jiná svodidla
9.2 Přechod na betonové svodidlo
Článek se doplňuje o následující text:
Přechod z OSAM/H2 na oboustranné betonové svodidlo je vykreslen na obrázku 67.
Přechod mezi typy JSA-AM-2/H1, JSA-AM-4/H1 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 m v délce nejméně 8 m. Pak následuje běžná vzdálenost sloupků (u JSA-AM-4/H1 se musí
ještě na délce 8 m osadit sloupky po 2 m).
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