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1 Úvodná kapitola
1.1 Úvod, predmet technických podmienok výrobcu
V súlade s TP 01/2005 vydáva firma CS-BETON s. r. o. tieto TPV 01/2014 CS BETON.
Predmetom týchto TPV je 6 betónových zvodidiel (zvodidlových systémov) – pozri
tabuľku 1.
Tabuľka 1 - Predmet TPV
Č.
Skratka
Názov
1 BSJT08ZA400 betónové zvodidlo - úroveň zachytenia H3 – pre cesty
2 BSOT08ZA400 betónové zvodidlo - úroveň zachytenia H3 – pre cesty
3 BSJT10ZA400 betónové zvodidlo - úroveň zachytenia H3 – pre cesty
4 BSOT10ZA400 betónové zvodidlo - úroveň zachytenia H4b – pre cesty
5 BSJT12ZA400 betónové zvodidlo - úroveň zachytenia H4b – pre cesty
6 BSOT12ZA400 betónové zvodidlo - úroveň zachytenia H4b – pre cesty
Za podmienok uvedených v kapitole 7 je možné zvodidla použiť aj na mostoch
Tieto TPV platia pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty, miestne komunikácie a mosty v zmysle
STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201.
POZOR – používanie zvodidiel uvedených v týchto TPV musí byť v súlade s TP 01/2005
Zvodidlá na pozemných komunikáciách. To znamená, že pokiaľ sa v tých TP čokoľvek
zmení (napríklad požiadavky na úroveň zachytenia alebo požiadavky na funkčnú triedu
koncoviek zvodidiel či akékoľvek iné požiadavky), musí sa týmto požiadavkám
prispôsobiť aj používanie zvodidiel uvedených v týchto TPV.
1.2 Spracovanie TPV
Spracovateľom týchto TPV je Ing. František Juráň, tel. 00420 549123133, e-mail:
fjuran@nbox.cz
Slovenský preklad: CS BETON s. r. o..
1.3 Distribúcia TPV
Tieto TPV distribuuje záujemcom na požiadanie CS BETON s. r. o. a sú uverejnené na
http://www.csbeton.cz

2 Súvisiace predpisy
2.1 Súvisiace a citované normy
Pri datovaných odkazoch platí iba citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch platí
posledné vydanie dokumentu (vrátane zmien).
STN EN ISO 1461
(03 8558)
STN 73 0220

Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené
ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO
1461:2009)
Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie
presnosti
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stavebných objektov
STN EN ISO 2063
(03 8715)
STN EN ISO 2178
(03 8181)
STN EN ISO 4042
(02 1008)
STN 73 6100
STN 73 6101
STN 73 6110
STN 73 6201
STN EN 206-1
(73 2403)
STN EN 12767
(73 6052)
STN EN 1991-1-7
(73 0035)
STN EN 1991-2
(73 6203)
STN EN 1992-2
(73 6206)
STN EN 1993-2
(73 6205)
STN EN 1994-2
(73 6207)
STN EN 1317-1
(73 6030)
STN EN 1317-2
(73 6030)
STN EN 1317-3
(73 6030)
STN P ENV 1317-4
(73 6030)
STN EN 1317-5+A2
(73 6030)
TNI CEN/TR 13176 (73 6030)
STN P CEN/TS
1317-8
(73 6030)

Žiarové striekanie. Kovové a iné anorganické povlaky. Zinok, hliník a
ich zliatiny (ISO 2063:2005)
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladoch. Meranie hrúbky
povlaku. Magnetická metóda
Spojovacie súčiastky. Elektrolytické pokovovanie (ISO 4042:1999)
Názvoslovie pozemných komunikácií
Projektovanie ciest a diaľnic
Projektovanie miestnych komunikácií
Projektovanie mostných objektov
Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných
komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia.
Mimoriadne zaťaženia
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové
mosty. Navrhovanie a konštruovanie
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové
mosty
Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií.
Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty
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
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 8: Záchytné bezpečnostné zariadenia redukujúce silu nárazu 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
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zachytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidiel, MDPT SR: 2005, tohto času
v revízii;
/2/ TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, MDPT SR: 2005, tohto času v revízii;
/3/ TP 06/2010 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - Betónové
zvodidlo, MDPT SR: 2010;
/4/ TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, Prílohy 1 - 14, MDPT SR: 2007;
/5/ VL4/2012 Mosty, MDVRR SR: 2012;
/6/ VL2/2003 Teleso pozemných komunikácií, SSC: 2003;
/7/ TP 05/2013; Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, MDPT SR: 2013;
/8/ Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
/9/ Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných
výrobkov a systémy posudzovania parametrov;
/10/ Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel, MV SR SD: 1990 *).
*) predpisy sú neplatné a majú význam len ako informatívne dokumenty pri zisťovaní pôvodu
zvodidiel.
2.3 TPV
- 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 *);
- TPV Doprastavu a. s. Betónové zvodidlá Doprastavu: 2005 a dodatok č. 1: 2006 *);
- TPV EV04-12 Oceľové zvodidlo Voest Alpine, Elektrovod Žilina: 2012;
- TPV 167/SK/2011 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal + dodatok č. 1/2012 + dodatok č.
2/2013 + dodatok č. 3/2013 , + dodatok č. 4/2013, Arcelor Mittal Ostrava a. s.,;
- TPV 1/2008 – DSUH, Betónové zvodidlo monolitické + Dodatok č. 1/2011, Skanska DS
a. s., závod 86 Uherské Hradiště;
- TPV 01/2008 Betónové zvodidlo kotvené MSK 2007, Skanska Prefa a. s.;
- TPV 1/2009 Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B, RENA NOVA, s. r. o.;
- TPV 01/2009 SVOM, Oceľové zvodidlo Fracasso + dodatok č. 1/2012 + dodatok č.
2/2013;
- TPV 01/2009 VÁHOSTAV, Betónové zvodidlo GMV-120, Váhostav – SK – Prefa, s. r. o.;
- TPV 1/2010 RENA NOVA, Oceľové zvodidlo VARIOGUARD, RENA NOVA s. r. o.;
- TPV 1/2010 EUROVIA, Betónové zvodidlá SSŽ S97, EUROVIA CS a. s.;
- TPV 01/2010 DAK, Oceľové zvodidlá DAK + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013,
Acélszerkezeti Kft. Dunaújváros, Maďarsko;
- TPV 1/2010 ODS-DSO, Oceľové zvodidlo ZSODS1/H2, ODS-Dopravní stavby Ostrava;
- TPV 01/2011 REBLOC, Betónové zvodidlá REBLOC + dodatok č. 1/2013 , + dodatok č.
2/2013 REBLOC GmbH;
- TPV 01/2010 ZNAČKY PLZEŇ, PSVS, Oceľové zvodidlo ZSH2, Značky Plzeň s. r. o.;
- TPV 01/2011 TRADETECH, Oceľové zvodidlá CAR, TRADETECH s. r. o.;
- TPV DPS 01/2012 Betónové zvodidlá Doprastavu Bratislava;
- TPV 01/SK/2012 KLS, Oceľové zvodidlá KLS + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013,
KLS spol. s r. o.;
- TPV 1/2012 OMO, Oceľové zvodidlá OMO, Stavby OMO s. r. o.;
- TPV 01/SK/2013 SAFEROAD, Oceľové zvodidlá Mega rail, SAFEROAD s. r. o.;
- TPV 02/SK/2013 SAFEROAD Oceľové zvodidlá Birsta W2, SAFEROAD s. r. o.;
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- TPV 01/2013 DELTA BLOC, Betónové zvodidlá DELTA BLOC, DELTA BLOC
International GmbH;
- TPV 1/2013 HAKOM, Oceľové zvodidlá STALPRODUKT, Hakom s. r. o.;
- TPV 01/2013 Betónové zvodidlá ZIPP, ZIPP Bratislava s. r. o.;
- TPV 1/2013 AGROZET ZS, Oceľové zvodidlá Duorail, Varioguard a Gateguard,
AGROZET ZS s. r. o., Brno, ČR;
- TPV 01/2014 HAKOM Oceľové zvodidlo VGH – 960, Hakom, s. r. o.;
- TPV 1/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá Marcegaglia, RENA NOVA, s. r. o.;
- TPV EV01-14 Oceľové zvodidlo Voest Alpine systé 3, Elektrovod Žilina: 2014;
- TPV 02/2014 SVOM Oceľové zvodidlá AXIMUM;
- TPV 2/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá Varioguard, Varioguard MÜF a
Variogate, RENA NOVA, s. r. o.;
*) predpisy sú neplatné a majú význam len ako informatívne dokumenty pri zisťovaní výrobcu
zvodidiel.
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3 Vyrábané dielce
Prehľad vyrábaných dielcov, ktoré je možné objednať, je uvedený v tabuľke 2.
Tabuľka 2 – Prehľad vyrábaných dielcov
Č.

Označenie zvodidla, je uvedené
iba značenie bežného dielca
BSJT08ZA400

Typ dielca

Hmotnosť
[kg]
1
bežný
2465
koncový ľavý
2088
betónové zvodidlo
koncový pravý
2088
jednostranné,
prechodový na oceľové zvodidlo ľavý
2474
výšky 0,80 m
prechodový na oceľové zvodidlo pravý
2474
2
BSOT08ZA400
bežný
2703
koncový ľavý
2321
betónové zvodidlo
koncový pravý
2321
obojstranné,
prechodový na oceľové zvodidlo ľavý
2703
výšky 0,80 m
prechodový na oceľové zvodidlo pravý
2703
3
BSJT10ZA400
bežný
2920
koncový ľavý
2343
koncový pravý
2343
prechodový na oceľové zvodidlo ľavý
2885
betónové zvodidlo
prechodový na oceľové zvodidlo pravý
2885
jednostranné,
výškový prechod na výšku 0,8 m ľavý
2716
výšky 1,00 m
výškový prechod na výšku 0,8 m pravý
2716
4
BSOT10ZA400
bežný
3158
koncový ľavý
2576
betónové zvodidlo
koncový pravý
2576
obojstranné,
prechodový na oceľové zvodidlo ľavý
3140
výšky 1,00 m
prechodový na oceľové zvodidlo pravý
3140
výškový prechod na výšku 0,8 m ľavý
2954
výškový prechod na výšku 0,8 m pravý
2954
5
BSJT12ZA400
bežný
3350
koncový ľavý
2477
koncový pravý
2477
prechodový na oceľové zvodidlo ľavý
3280
betónové zvodidlo
prechodový na oceľové zvodidlo pravý
3280
jednostranné,
výškový prechod na výšku 1 m ľavý
3143
výšky 1,20 m
výškový prechod na výšku 1 m pravý
3143
6
BSOT12ZA400
bežný
3587
koncový ľavý
2707
koncový pravý
2707
prechodový na oceľové zvodidlo ľavý
3520
betónové zvodidlo
prechodový na oceľové zvodidlo pravý
3520
obojstranné,
výškový prechod na výšku 1 m ľavý
3380
výšky 1,20 m
výškový prechod na výšku 1 m pravý
3380
Poznámka – koncové dielce pravé sú vpravo pri pohľade z vozovky na zostavené zvodidlo a koncové
dielce ľavé vľavo. Dielce koncové ľavé majú v čele pero, dielce koncové pravé majú v čele drážku
– pozri obrázok 1 - 6.
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Graf 1 – Spôsob značenia jednotlivých dielcov

4 Návrhové parametre jednotlivých typov a ich použitie
Tabuľka 3 - Návrhové parametre
Č.

1

Označenie
zvodidla

BSJT08ZA400

Úroveň
zachyteni
a
H3

Dynam.
priehyb
[m]
2,0

Pracovná
šírka w
[m]
2,5 (W7)

H3

1,2

1,9 (W6)

Krajnica
šírky podľa STN 73 6101 do úrovne zachytenia H3
Stredné deliace pásy
Do stredného deliaceho pásu sa zvodidlo nepoužíva

H3

1,6

2,1 (W6)

Krajnica
šírky podľa STN 73 6101 do úrovne zachytenia H2
Stredné deliace pásy
Ako dve súbežné zvodidlá podľa tabuľky 5

H4b

1,5

2,2 (W7)

Krajnica
šírky podľa STN 73 6101 do úrovne zachytenia H3
Stredné deliace pásy
Šírky najmenej 2,70 m pre úroveň zachytenia H4
Šírky najmenej 2,10 m pre úroveň zachytenia H3
Šírky najmenej 1,70 m pre úroveň zachytenia H2

H4b

1,4

1,9 (W6)

Krajnica
šírky podľa STN 73 6101 do úrovne zachytenia H3
Stredné deliace pásy
Ako dve súbežné zvodidlá podľa tabuľky 5

H4b

1,25

1,96 (W6)

Krajnica
šírky podľa STN 73 6101 pre všetky úrovne
zachytenia až do H4
Stredné deliace pásy
Šírky najmenej 2,20 m pre úroveň zachytenia H4
Šírky najmenej 1,70 m pre úroveň zachytenia H2 a
H3

betónové zvodidlo
jednostranné,
výšky 0,80 m
2

BSOT08ZA400
betónové zvodidlo
obojstranné,
výšky 0,80 m

3

BSJT10ZA400
betónové zvodidlo
jednostranné,
výšky 1,00 m

4

BSOT10ZA400
betónové zvodidlo
obojstranné,
výšky 1,00 m

5

BSJT12ZA400
betónové zvodidlo
jednostranné,
výšky 1,20 m

6

BSOT12ZA400
betónové zvodidlo
obojstranné,
výšky 1,20 m

8

Použitie

Krajnica
šírky podľa STN 73 6101 do úrovne zachytenia H1
Stredné deliace pásy
Do stredného deliaceho pásu sa zvodidlo nepoužíva
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Tabuľka 4 – Vzdialenosť líca zvodidla od pevnej prekážky
Č.
1

2

3

4

Úroveň
zachytenia
N2
H1

Vzdialenosť líca zvodidla od
pevnej prekážky [m]
0,85*
1,40*

betónové zvodidlo jednostranné,
výšky 0,80 m

H2
H3

2,00*
2,50

BSOT08ZA400

N2
H1

0,80*
1,10*

betónové zvodidlo obojstranné,
výšky 0,80 m

H2
H3

1,40*
1,90

BSJT10ZA400

N2
H1

0,80*
1,30*

betónové zvodidlo jednostranné,
výšky 1,00 m

H2
H3
N2
H1

1,70*
2,10
0,80*
1,20*

H2
H3
H4b
N2
H1

1,60*
1,90*
2,20
0,80*
1,10*

H2
H3
H4b
N2
H1
H2
H3
H4b

1,40*
1,60*
1,90
0,80*
1,15*
1,45*
1,65*
1,95

Označenie zvodidla

BSJT08ZA400

BSOT10ZA400
betónové zvodidlo obojstranné,
výšky 1,00 m

5

BSJT12ZA400
betónové zvodidlo jednostranné,
výšky 1,20 m

6

BSOT12ZA400
betónové zvodidlo obojstranné,
výšky 1,20 m

* Hodnota stanovená odborným odhadom.
Poznámka 1: Návrhové parametre uvedené v tabuľke 3 sú hodnoty uvedené
v protokoloch z nárazových skúšok. Nie sú to hodnoty, s ktorými pracuje projektant
alebo ten, kto zvodidlo navrhuje do projektu, osadzuje apod. Tieto hodnoty sú
uvádzané iba ako informácia, aby bolo zrejmé, že hodnoty uvedené v tabuľke 4 s nimi
nie sú v rozpore. Pre návrh (výber) zvodidla do projektu rozhodujú informácie
v tabuľke 3 v stĺpci „použitie“ a hodnoty uvedené v tabuľke 4.
Poznámka 2: V súlade s TP 06/2010 platí pre vzdialenosť líca zvodidla od pevnej
prekážky, že hodnoty uvedené v tabuľke 4 sa týkajú iba prekážok, ktoré je potrebné
chrániť (napríklad finančne nákladné zariadenia a pod.). Väčšina prekážok sa
nechráni, chráni sa prevádzka pred nárazom do nich a medzera medzi zvodidlom a
týmito prekážkami sa podľa TP 06/2010 nevyžaduje. Týka sa to napríklad mostných
pilierov alebo základov portálov, ktoré musia byť nadimenzované v súlade s TP
01/2005. Medzera sa však v stiesnených pomeroch nevyžaduje ani pri osvetľovacích
stožiaroch.
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Obrázok 1 – Jednostranné betónové zvodidlo výšky 0,8 m – bežný a koncový dielec,
v (mm)
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Obrázok 2 – Obojstranné betónové zvodidlo výšky 0,8 m – bežný a koncový dielec,
v (mm)
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Obrázok 3 – Jednostranné betónové zvodidlo výšky 1 m – bežný a koncový dielec,
v (mm)
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Obrázok 4 – Obojstranné betónové zvodidlo výšky 1 m – bežný a koncový dielec,
v (mm)
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Obrázok 5 – Jednostranné betónové zvodidlo výšky 1,2 m – bežný a koncový dielec,
v (mm)
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Obrázok 6 – Obojstranné betónové zvodidlo výšky 1,2 m – bežný a koncový dielec,
v (mm)
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Obrázok 7 – Výškový prechod medzi zvodidlami CS BETON, v (mm)

Obrázok 8 – Prechodové dielce na oceľové zvodidlo, v (mm)
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5 Popis jednotlivých typov
5.1 Nosný systém a zámok zvodidiel CS BETON
Všetky betónové zvodidlá CS BETON majú jednotný nosný systém - pozri obrázok 9. Je to
tyč ø 35 mm z ocele 42CrMo4+QT. Tyč je umiestnená v hlave zvodidla, osovo 87 mm od
horného okraja.
Na koncoch tyče je závit, na ktorý sa naskrutkuje spojovacia matica. Takto (tyč s maticami) je
zvodidlo vybetónované.
V čele každého zvodidlového dielca je v mieste tyče vybranie. Pred spojením dvoch dielcov
sa do spojovacích matíc v čelách zaskrutkuje skrutka, na ktorej je voľne navlečená matica 1
alebo matica 2. Po osadení dvoch dielcov k sebe, sa matica 2 zaskrutkuje do matice 1. Tým
vznikne kĺbový zámok. Na zámok sa nasadí krytka spoja z Neopolenu P 8015.
Výhodou zámku je, že nemôže byť žiadna jeho časť odstránená (ukradnutá) bez rozobratia
dielcov.
Každý dielec obsahuje aj betonársku výstuž. Strmienky obopínajú nosnú tyč.

Obrázok 9 – Zámok zvodidiel - spojka
Zvodidlo sa montuje tak, že v spojke nie je žiadna vôľa. Dôvodom je snaha obmedziť
dynamický ráz, ktorý by mohol spôsobiť pretrhnutie spoja.

17

BETÓNOVÉ ZVODIDLÁ CS BETON

TPV 01/2014
CS BETON

5.2 Polomery, do ktorých je možno zvodidlá osadzovať
Zvodidlá CS BETON je možno osadzovať do polomeru väčším alebo rovným 30 m.
5.3 Obojstranné betónové zvodidlá CS BETON
Prefabrikované betónové zvodidlá posuvné, obojstranné, sa vyrábajú s výškou 0,80 m, 1,00 m
a 1,20 m – pozri obrázok 2, 4 a 6. Zvodidlá sa montujú z jednotlivých dielcov skladobnej
dĺžky 4 m. Dielce sú vystužené betonárskou výstužou pozostávajúcou zo strmienkov a
pozdĺžnej výstuže. Na jednej strane má každý dielec pero a na druhej drážku, čo umožňuje
ľahšiu montáž. Pre všetky dielce sa používa betón C 45/55 – XF4.
V spodnej časti každého dielca sa zhotovujú odvodňovacie otvory. Je možné objednať dielce
aj bez odvodňovacích otvorov.
V prípade potreby, teda nie systémovo (pri skladbe nemožno vždy vystačiť s dielcami dĺžky
4 m), je možno vyrobiť dielce kratšie – pozri 5.5. Pri mostných záveroch je možno objednať
vybranie v spodnej časti podľa veľkosti záveru. Všetky tri typy sú v päte rovnako široké –
0,695 m.
Spodná časť dielcov je pôdorysne v čele skosená o 25 mm. To umožňuje dosiahnuť menšieho
polomeru pri osadzovaní zvodidlovej bariéry a pri vlastnom náraze do zvodidla sa obmedzuje
páčenie medzi čelami dielcov, čo prispieva k lepšiemu priebehu nárazu.
Výrobca ponúka štandardne dielce podľa tab. 2:
- Bežný dielec. Na jednej strane je drážka, na druhej pero. Je ľahostajné, ako sa zvodidlá
začnú osadzovať, či tak, že drážky budú vľavo, alebo vpravo, lebo obojstranné zvodidlá sú
z oboch strán rovnaké.
- Koncový dielec ľavý a pravý. Koncový dielec ľavý má v čele pero, koncový dielec pravý
má v čele drážku. Na obrázkoch 2, 4 a 6 je uvedená schéma značenia dielcov za predpokladu,
že sa bežné dielce kladú tak, že je drážka vľavo. Pokiaľ sa bežné dielce osadia, že je drážka
vpravo, osadí sa koncový dielec ľavý vpravo a koncový dielec pravý sa osadí vľavo (pero
musí vždy zapadnúť do drážky).
- Prechodový dielec ľavý a pravý pre prechod na oceľové zvodidlo priamym napojením –
pozri obrázok 8. Pokiaľ ide o ľavý a pravý dielec, platí to isté, čo pre koncové dielce, vždy
musí pero zapadnúť do drážky. Do prechodového dielca sa dodatočne podľa skutočnej
potreby na stavbe vyvŕtajú otvory pre kotvy a priskrutkuje sa prechodka akéhokoľvek
oceľového zvodidla, pokiaľ ju výrobca oceľového zvodidla dodáva.
Pre prechod medzi rôznymi výškami zvodidiel CS BETON možno objednať prechodové
dielce podľa obrázku 7.
Pre manipuláciu s dielcami sú v hlave každého dielca osadené puzdra pre zaskrutkovanie
nosného tiahla. Dielce však možno montovať aj s využitím odvodňovacích otvorov, ktorými
sa prevlečie nosné lano.
5.4 Jednostranné betónové zvodidlá CS BETON
Prefabrikované betónové zvodidlá posuvné, jednostranné, sa vyrábajú s výškou 0,80 m,
1,00 m a 1,20 m – pozri obrázok 1, 3 a 5. Zvodidlá sa montujú z jednotlivých dielcov
skladobnej dĺžky 4 m.
Ďalej platí všetko, čo je uvedené v článku 5.3, avšak vzhľadom k tomu, že jednostranné
zvodidlo nemožno otočiť a teda použiť aj z druhej (rubovej) strany, je veľmi dôležité vedieť,
ktorý dielec je pravý a ktorý ľavý.
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5.5 Zásady úprav všetkých typov
Je dovolené robiť iba také úpravy, ktoré nemajú dopad na nosný systém zvodidla.
Každá úprava musí byť prejednaná s výrobcom zvodidla.
Úpravy možno rozdeliť na úpravy zvodidla ako celku a na úpravy niektorého jednotlivého
dielca.
5.5.1 Úpravy zvodidla ako celku
Jedná sa o:
a) Úpravy vyvolané priečnym sklonom podkladu, na ktorý sa zvodidlo osadzuje (a zmenou
priečneho sklonu).
b) Úpravy vyvolané osadzovaním zvodidla na zvýšenú obrubu.
c) Úpravy vyvolané požiadavkou na úpravu, alebo vypustenie odvodňovacích otvorov,
prípadne skrátenie bežného dielca (napr. v súvislosti s mostnými závermi, kedy sa nevystačí s
modulom 4 m).
Pozor - skracovať dielce nie je možné systémovo, napríklad z dôvodu zaistenia menšieho
polomeru pre montáž zvodidla.
Úpravy a) a b) musia byť v súlade s TP 06/2010 a v takomto prípade nie je treba vopred
požiadať o súhlas výrobcu, len sa v objednávke musia tieto úpravy špecifikovať.
Úpravy c) možno bežne požadovať, je treba ich však rovnako prerokovať vopred s výrobcom.
5.5.2 Úpravy niektorého konkrétneho dielca
Týka sa najmä koncových a prechodových dielcov a dielcov v mieste mostných záverov.
Tieto úpravy sa nepokladajú za úpravu zvodidla, lebo sa nedotýkajú zvodidla ako celku, ako
systému, ale len lokálnych miest, ktorá môžu vyžadovať atypickú úpravu (napríklad pri
prechode z obruby na plochu bez obruby).
Rovnako je možné objednať prechodový dielec pre rozvetvenie z jedného zvodidla na dve
súbežné (napr. okolo mostného piliera v strednom deliacom páse). Tento dielec je atypický,
lebo záleží na tom, či je zvodidlo v ose stredného deliaceho pásu, alebo je vyosené a záleží aj
na požadovanej dĺžke rozvetvenia.
Každú takúto úpravu je treba prerokovať s výrobcom, lebo môže byť obmedzená výrobnými
možnosťami formy, alebo nosného systému; a odsúhlasiť s objednávateľom/správcom stavby.
5.6 Projektovanie úprav zvodidiel v dokumentácii na vykonanie prác (DVP)
Zvodidlá sú "stanovené" výrobky (pozri zákon č. 133/2013 Z. z, za ktoré nesie plnú
zodpovednosť ich výrobca. Z tohto dôvodu projektant PK len dáva výrobcovi zvodidla
podklady pre nejakú úpravu.
Takýmto podkladom je výkres skladby dielcov zvodidla (najmä na moste), z ktorého môže
vyplynúť potreba atypickej dĺžky niektorého dielca. Ďalej je to oznámenie veľkosti
dilatačných pohybov a šírky mostného záveru pri moste a pri napojení na oceľové zvodidlo,
typ oceľového zvodidla apod.
Výrobno technickú dokumentáciu (ak je to potrebné), si výrobca zvodidla zaisťuje sám na
svoje náklady.

19

BETÓNOVÉ ZVODIDLÁ CS BETON

TPV 01/2014
CS BETON

6 Zvodidlo na cestách
6.1 Všeobecne
Požiadavky na výšku betónových zvodidiel uvádza TP 06/2010.
Každý typ zvodidiel CS BETON má svoju výšku (a všetky ostatné rozmery) dané – pozri
obrázok 1 až 6. Na základe realizačnej dokumentácie (DRS) vyberie zhotoviteľ pozemnej
komunikácie konkrétny typ, ktorý spĺňa požiadavku na úroveň zachytenia a eventuálne na
výšku zvodidla a ktorý je vhodný do určitých miest pozemnej komunikácie podľa tabuľky 3,
stĺpca „Použitie“ a tabuľky 5 (tieto tabuľky sú navzájom v súlade).
6.2 Umiestnenie zvodidla na krajnici
Pretože TP 06/2010 nepožaduje pre krajnice žiadnu minimálnu výšku betónového zvodidla,
rozhoduje iba požiadavka na úroveň zachytenia a tabuľka 3 týchto TPV. Táto tabuľka v stĺpci
Použitie uvádza, do akej úrovne zachytenia je možné zvodidlo použiť na normovej krajnici
podľa STN 73 6101.
Pre osadzovanie všetkých typov (z hľadiska voľnej šírky cesty, spevnenia, sklonov atď.)
platia TP 06/2010.
Prehľad možného osadenia zvodidiel na krajnici ciest uvádza Tabuľka 5 týchto TPV.
Na krajnice je možno osadiť zvodidlo obojstranné aj jednostranné. Nemožno stanoviť, či je
vhodnejšie zvodidlo jednostranné, alebo obojstranné. Rozhoduje iba cena a parametre
zvodidla.
6.3 Umiestnenie zvodidla v strednom deliacom páse
TP 06/2010 požaduje pre samostatné betónové zvodidlo osadzované do stredného deliaceho
pásu výšku najmenej 1,00 m. Z toho dôvodu sa jednostranné ani obojstranné zvodidlo CS
BETON výšky 0,80 m ako samostatné zvodidlá do stredného deliaceho pásu nepoužívajú.
Dve súbežné zvodidlá bez zásypu a so zásypom sa osadzujú takisto podľa TP 06/2010.
Prehľad možného osadenia zvodidiel na ceste v strednom deliacom páse uvádza Tabuľka 5.
6.4 Spevnenie pod zvodidlom
Bez ohľadu na požadovanú úroveň zachytenia sa spevnenie pod zvodidlom vykonáva na
nespevnenej krajnici podľa TP 06/2010 tzn., že spevnenie končí na hrane koruny
komunikácie.
Spevnenie v strednom deliacom páse sa vykonáva takisto podľa TP 06/2010. Pri jednotlivých
zvodidlách alebo pri dvoch súbežných zvodidlách bez zásypu má spevnenie siahať cez celý
stredný deliaci pás. To sa týka všetkých spevnení – súvislého, osadenia na panely alebo na
betónové prahy.
6.5 Plná účinnosť a minimálna dĺžka zvodidla
Platia požiadavky uvedené v TP 06/2010.
6.6 Zvodidlo pred prekážkou a miestom nebezpečenstva (horské vpusty,
priepusty)
Postupuje sa podľa TP 06/2010.
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Tabuľka 5 – Prehľad používania na cestách
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6.7 Začiatok a koniec zvodidla
Začiatok a koniec zvodidla musí byť vždy osadený koncovým (nábehovým) dielcom.
Zvodidlo môže byť ukončené bežným dielcom vtedy, ak je toto ukončenie prekryté iným
betónovým zvodidlom tak, že do takého konca nemôže byť narazené (napríklad pri
tiesňových hláskach).
6.8 Zvodidlo pri tiesňovej hláske
Postupuje sa podľa TP 06/2010.

7 Zvodidlo na mostoch
7.1 Umiestnenie zvodidla na vonkajšom okraji mosta
V súlade s TP 06/2010 sa všetky typy betónových zvodidiel uvedených v týchto TPV
používajú iba tak, že za zvodidlom je medzera (služobný alebo verejný chodník, alebo
obyčajná medzera) a za ňou mostné zábradlie, alebo protihluková stena s madlom – pozri
tabuľku 6.
Jednostranné ani obojstranné betónové zvodidlo výšky 0,80 m sa na mostoch nepoužíva.
Tabuľka 6 – Prehľad umiestnenia zvodidiel na vonkajšom okraji mosta
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Zvodidlo na rímse s chodníkom
Pre šírku chodníka (služobného alebo verejného) nie sú žiadne obmedzenia (podľa noriem
zábradlie netvorí pevnú prekážku). Žiadna minimálna šírka chodníka sa v súvislosti
s použitím zvodidiel nestanovuje.
Zvodidlo na rímse s protihlukovou stenou
Postupuje sa podľa TP 06/2010.
Zvodidlo pri bezrímsovom zvršku s odvodňovacím žľabom
Toto riešenie je možné iba vtedy, ak je za zvodidlom ešte mostné zábradlie.
Vzdialenosť medzi lícom zvodidla a zábradlím musí spĺňať hodnoty uvedené v tabuľke 4.

7.2 Umiestnenie zvodidla v strednom deliacom páse na moste
Jedno zvodidlo
Pri zrkadle šírky do 100 mm bez výškového odskoku susedných ríms, je možno osadiť jedno
betónové zvodidlo do osi stredného deliaceho pásu – pozri obrázok 6 až 9 v tabuľke 7.
Ak vyjde vzdialenosť od zvodidla k obrube najmenej 1400 mm, nie je potrebné zvodidlu
znižovať spodný sokel, ale zvodidlo sa bez úprav osadí na rímsu – pozri obrázok 7
v tabuľke 7. Rovnako v prípade, že sa nerobí rímsa – pozri obrázok 8, 9 a 13 v tabuľke 7, sa
zvodidlo nijak neupravuje, ale len sa osadí na vozovku.
Ak sa osadí zvodidlo do krajnej polohy – pozri obrázok 5, 10 a 11 v tabuľke 7, alebo ak vyjde
vzdialenosť od zvodidla k obrube menej ako 1400 mm, je potrebné zvodidlu znižovať spodný
sokel podľa detailu „A“ - pozri tabuľku 6.
Dve súbežné zvodidlá
Do stredného deliaceho pásu je možné betónové zvodidlá uvedené v týchto TPV osadzovať
iba pri šírke zrkadla do 250 mm. Pri väčšej šírke iba za podmienky, že zrkadlo je prekryté
spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky aspoň na núdzový chodník a prekrytie je k rímse pevne
ukotvené.
7.3 Zvodidlo pred a za mostom
Postupuje sa podľa TP 06/2010. Oblasť tesne za rímsou predstavuje problém z hľadiska
priečneho sklonu rímsy (väčšinou 2 – 4 % k vozovke) a priečneho sklonu krajnice (väčšinou 6
– 8 % ku korune cesty). Pri riešení (prichádza do úvahy až pri realizácii) je treba
spolupracovať s výrobcom zvodidiel. V týchto prípadoch je potrebné v dĺžke 4 – 8 m za
koncom rímsy urobiť atypické dielce, alebo atypický monolit, ktorý zaistí plynulý prechod
z polohy na ceste na polohu na moste. Atypická časť musí mať vždy rovnaký nosný systém,
ako vyrábané dielce, rovnakú spojku a najmenej rovnaké vystuženie. Atypická časť sa urobí
podľa výrobno technickej dokumentácie, ktorú v spolupráci s projektantom mosta spracuje
(zaistí spracovanie) výrobca zvodidla – CS Beton. Podmienkou je, aby nosný systém, ktorý
tvorí oceľová tyč, bolo možno prepojiť spojkou (pozri 5.1 týchto TPV) tzn., aby konce tyčí
boli vždy ústretovo proti sebe a umožnili tak montáž spojky. Z hľadiska pohľadu z vozovky
nemožno vždy zaistiť, aby horná hrana zvodidla na moste bola rovnako vysoko, ako horná
hrana pokračujúcich zvodidiel na ceste. Eventuálny výškový rozdiel medzi zvodidlom na
rímse a zvodidlom na ceste je potrebné urobiť v atypickej časti, to je na dĺžke 4 – 8 m.
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Tabuľka 7 – Prehľad umiestnenia zvodidiel v strednom deliacom páse na moste
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7.4 Dilatačný styk
Výrobca ponúka štandardne dilatáciu ± 40 mm, pre ktorú sa používa špeciálne upravená
spojka. Na obrázku 10 je dilatácia schematicky vykreslená. Tá nevyžaduje žiadnu úpravu
vybraní pre spojku. V súlade s TP 06/2010 sa dilatačné škáry tohto druhu (predĺžená spojka
do ± 40 mm) nemusia prekrývať.
Dilatácie nad ± 40 mm sa riešia podľa TP 06/2010. Jedná sa o atypický detail, ktorého
dokumentáciu si zaistí výrobca v rámci svojej výrobne technickej dokumentácie v spolupráci
s projektantom mosta. Táto väčšia dilatácia sa prekrýva krycím plechom podľa TP 06/2010.

Obrázok 10 – Zámok zvodidiel – dilatačná spojka pre pohyb ± 40 mm
7.5 Dilatačný styk - elektricky izolovaný
Elektroizolačný styk pri dilatácii ± 40 mm (prevedenie s upravenou spojkou) sa urobí tak, že
sa skrutky a matice 1 a 2 opatria elektroizolačným poťahom (nástrekom) – Rilsanom. Tým je
zabránené, aby sa prúd dostal do svorníkov a ďalej do nasledujúceho dielca.
Elektroizolačný styk pri dilatáciách, ktorý sa vykoná podľa TP 06/2010, sa urobí rovnako
podľa pokynov uvedených v TP 06/2010. Pretože sa jedná o atypický detail, jeho
dokumentáciu si zaistí výrobca v spolupráci s projektantom mosta.
7.6 Zaťaženie rímsy a nosnej konštrukcie
Zaťaženie rímsy je uvedené v tabuľke 8. Rovnakým zaťažením je možné priamo zaťažiť
nosnú konštrukciu.
Ukotvenie rímsy (nie je súčasťou zvodidla) sa vykonáva na základe statického výpočtu.
Pokiaľ sa rímsa kotví zhora do nosnej konštrukcie, musia sa osadiť najmenej kotvy M 20 po
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2 m aj keby podľa statického výpočtu vychádzalo ukotvenie úspornejšie. Predpokladá sa, že
toto ukotvenie bude vzdialené od okraja nosnej konštrukcie najmenej 0,3 m. Pri rímsach
ukotvených do krídiel pomocou strmienkov vyčnievajúcich z krídla postačia strmienky ø 12
po 0,40 m.
Vplyv na nosnú konštrukciu je malý. K zaťaženiu, ktoré je uvedené v tabuľke 8 je však
potrebné pripočítať kolesové zaťaženie od vozidla - pozri TP 01/2005. Toto zaťaženie je
spolu so zaťažením vertikálnym „v“ a horizontálnym „h“ zaťažením mimoriadnym.
Vyššie uvedené zaťaženie sa aplikuje vtedy, ak nie je za zvodidlom pevná prekážka. Mostné
zábradlie sa nepokladá v tomto zmysle za pevnú prekážku. Ak je však za zvodidlom
protihluková stena, s veľmi tuhými stĺpmi, alebo sokel, do ktorého sa zvodidlo oprie, alebo
odvodňovací žľab, kam môže zvodidlo pri posuve zísť, je potrebné sa zaoberať jednak
bezpečnosťou protihlukovej steny a jednak bezpečnosťou nosnej konštrukcie a
odvodňovacieho žľabu.
Tabuľka 8 – Zaťaženie rímsy

8 Prechod na iné zvodidlá
8.1 Prechod na oceľové zvodidlo ArcelorMittal, Fracasso a Voest Alpine
Priame napojenie zvodidiel ArcelorMittal možno urobiť iba pomocou špeciálnej prechodky
pre priame napojenie na betónové zvodidlo. Tieto prechodky zaisťujú prechod zvislej
zvodnice na šikmú plochu betónového prierezu tvaru New Jersey. Prechodka tak končí
skloneným plechom, ktorý má rovnaké množstvo otvorov ako bežný spoj zvodníc
ArcelorMittal. Prechodky sú podrobne vykreslené v časti Konštrukčné diely 167/SK/2011
„Oceľové zvodidlá ArcelorMittal“ (pozri www.arcelormittal.cz, výrobky a služby, cestné
zvodidlá). CS BETON ponúka štandardne prechodové dielce betónových zvodidiel pre
priame napojenie oceľového zvodidla – pozri 5.3 a 5.4 a obrázok 7 týchto TPV.
Zvodidlá CS BETON majú rôzny sklon plochy, na ktorú sa kotvia prechodky oceľových
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zvodidiel. Plech, ktorý má doliehať na túto plochu, sa pred priskrutkovaním podmaže
zálievkovou hmotou. V miestach, kde bude hrúbka zálievkovej hmoty presahovať 15 mm, sa
po priskrutkovaní oceľového zvodidla vytvaruje do plynulého prechodu na betón zvodidla
tak, aby nevznikla ostrá hrana (sklon 1:5 alebo miernejší) - pozri detail na obrázku 11. Druhá
možnosť je, že sa použijú oceľové, pozinkované podložky alebo dištančné krúžky nasadené
na skrutky (podliatie či podmazanie sa nevykoná), s takýmto prevedením však musí súhlasiť
investor.
Na obrázku 11 je uvedený príklad prechodu na oceľové zvodidlo JSNH4/N2 a JSNH4/H1.
Prechod z obojstranných oceľových zvodidiel ArcelorMittal na betónové zvodidlá CS
BETON sa urobí podľa 167/SK/2011.
Obdobne sa postupuje pri zvodidlách Fracasso a Voest Alpine.
Prechod z betónového zvodidla na oceľové a obrátene je možný aj prostým presahom oboch
zvodidiel. Pritom platí, že betónové zvodidlo musí mať v mieste plnej výšky oceľového
zvodidla svoju plnú výšku. Je dovolené, aby sa betónové zvodidlo dotýkalo oceľového
zvodidla, medzera sa nepožaduje.
8.2 Prechod na betónové zvodidlá iných výrobcov
Prechod z betónového zvodidla CS BETON na betónové zvodidlo iného výrobcu je možno
urobiť dvoma spôsobmi:
- Presahom výškových nábehov. Podmienkou je, aby plné výšky oboch zvodidiel, ktoré sa
míňajú, boli vedľa seba, aby tak v každom mieste PK bola plná výška zvodidla.
- Priamym spojením. Podmienkou je plynulý výškový prechod a zaistenie ťahovej únosnosti
v mieste prechodu spĺňajúcej únosnosť zvodidla s nižšou úrovňou zadržania. Na tento účel je
potrebné vyrobiť prechodový diel, ktorý bude mať na jednej strane zámok jedného výrobcu a
na druhej strane zámok iného výrobcu a tieto zámky budú vzájomne spojené. Prechodový
dielec musí plynule zaisťovať prechod z jedného zvodidla ne druhé bez akýchkoľvek
odskokov.
Prechodový dielec je atypický a je výrobno-technickou dokumentáciou výrobcu zvodidla,
ktoré sa napája.
Podmienkou takého riešenia je súhlas výrobcov oboch zvodidiel, ktoré majú byť spojené.

9 Protikorózna ochrana a životnosť
Protikorózna ochrana nezabudovaných oceľových súčastí zvodidla musí spĺňať požiadavky
objednávateľa a TP 06/2010.
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Obrázok 11 – Prechod na oceľové zvodidlo JSNH4/H1 a JSNH4/N2

10 Projektovanie, osadzovanie a údržba
Postupuje sa podľa TP 06/2010.
Všetky zvodidlá CS BETON sú výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z., preto sa
neprojektujú a nie je dovolené ich nijako upravovať s výnimkou úprav uvedených v týchto
TPV, alebo vynútených lokálnych úprav – pozri článok 5.5 a 5.6 týchto TPV. Každá úprava
však môže byť vykonaná iba so súhlasom výrobcu zvodidla.
Všetky zvodidlá CS BETON majú značku CE a výrobca predloží odberateľovi kópiu ES
vyhlásenia o zhode a na vyžiadanie kópiu ES certifikátu.
Výrobca ďalej dodáva s betónovými zvodidlami tieto TPV a montážny návod, ktorého
súčasťou je aj návod na údržbu a opravu zvodidiel.

11 Značenie
Výrobca označí každý dielec betónového zvodidla identifikačným štítkom zabetónovaným
v dielci na lícnej strane - pozri obrázok 12. Štítok má rozmery 40 mm x 80 mm a je z
mosadze. Obecný spôsob značenia na štítku je uvedený v tabuľke 9 a v tabuľke 11 je uvedený
príklad.
CE štítok - pozri obrázok 12 je štítok (papierový), ktorý nemusí byť umiestnený na zvodidle,
ale postačí v doprovodnej dokumentácii pri dodávke zvodidla na stavbu. Jeho obsah
predpisuje STN EN 1317-5+A2.
Každý dielec má na jednom čele značenie farbou - pozri obrázok 13 a 15.
Časti spojky sú označené vyrazeným písmenom C vysokým približne 5 mm, do hĺbky 1 mm –
pozri obrázok 14.
Tabuľka 9 - Spôsob značenia na štítku
dd

mm

rr

CSB
D AA BB Y
XXXX RR
-

dd mm rr - dátum výroby, napr. 21 04 12 značí 21. 4. 2012
CSB - názov výrobcu.
Vysvetlenie značenia číselných radov - D AA BB XXXX RR - pozri tabuľku 10
Tabuľka 10 - Vysvetlenie značenia číselných radov

D

Druh zvodidla

AA

Typ zvodidla

BB

Druh dielca

J
O
12
10
08
ZA
KO
PO
VP

Jednostranné
Obojstranné
Zvodidlo výšky 1,20 m
Zvodidlo výšky 1,00 m
Zvodidlo výšky 0,80 m
Bežný dielec dĺžky 4 m
Koncový dielec
Prechodový dielec na oceľové zvodidlo
1 Výškový prechod z 1 m na 1,2 m
2 Výškový prechod z 0,8 m na 1,0 m
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Y
X
RR

Úroveň zachytenia
Poradové výrobné číslo
Koncové dvojčíslie roku výroby

Tabuľka 11 - Príklad značenia na štítku
01

01

12

CSB
O 12 ZA

H4

125 12

Obrázok 12 – CE štítok a mosadzný štítok značenia betónových zvodidiel CS BETON
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Obrázok 13 – Umiestnenie štítkov a značenie zvodidiel farbou na jednom čele každého
dielca

Obrázok 14 – Značenie častí spojky
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Obrázok 15 – Značenie farbou na jednom čele každého dielca

32

Názov :

Betónové zvodidlá CS BETON – priestorové usporiadanie

Vydal :

CS BETON s. r. o.

Zpracoval :

Ing. František Juráň, tel. 549 123 133
e-mail: fjuran@nbox.cz

Kontakty:

CS BETON
Velké Žernoseky 184
412 01 Litoměřice
Tel.: 00420 416 747 283-4
Fax: 00420 416 747 179
mobil: ++420 602 125 084
E-mail : csbeton@csbeton.cz
Internet : www.csbeton.cz

33

