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1 ÚVOD, ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROBOK, PREDMET TECHNICKÝCH 
PODMIENOK VÝROBCU 

 

1.1 Úvod 

Tieto Technické podmienky výrobcu (ďalej iba TPV) TPV 01/2014 sú nové TPV pre 
otváracie obojstranné oceľové zvodidlo "VGH-960". 

Výrobcom zvodidla je HIERROS Y APLANACIONES S. A. (HIASA), Polígono Industrial 
de Cancienes, s/n. 33470, Corvere, Asturias, Spain. 

Dovozcom zvodidla je Hakom, s. r. o. ,Československej armády 18, 036 01 Martin. 

Znenie TPV je v súlade 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 neoddeliteľnou súčasťou je aj kotvenie zvodidla.  

Za zvodidlo, jeho kvalitu a montáž zodpovedá výrobca, HIERROS Y APLANACIONES S. 
A. (HIASA), Polígono Industrial de Cancienes, s/n. 33470, Corvere, Asturias, Spain. 

Výrobca zvodidiel má vypracovaný „Návod na montáž“ pre otváracie obojstranné oceľové 
zvodidlo "VGH-960". Tento návod 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 kontroluje 
stavebný dozor investora a zhotoviteľ stavby. Návod na montáž tvorí samostatnú prílohu 
tohto TPV. 

 

1.3 Predmet TPV 

Oceľové obojstranné otváracie zvodidlo "VGH-960" patrí medzi záchytné bezpečnostné 
zariadenia na pozemných komunikáciách podľa STN EN 1317-1,  je odskúšané a 
certifikované podľa STN EN 1317-2. Zvodidlo má značku CE. 

Predmetom týchto TPV je priestorové usporiadanie otváracieho oceľového zvodidla 
uvedeného v tabuľke 1.  

 

Tabuľka 1 - Predmet TPV 

Číslo 
položky 

Označenie 
zvodidla 

Zobrazenie 
zvodidla 

Stručný popis zvodidla 

1 VGH-960 

 

otváracie obojstranné oceľové zvodidlo pre 
úroveň zachytenia H2 pre cesty 



OTVÁRACIE OCEĽOVÉ  PRIESTOROVÉ USPORIADANIE TPV 01/2014 

ZVODIDLO „VGH-960“  HAKOM, s. r.o. 
                                             

                                            strana 4 /17 

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. Zaťaženie konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov 
dopravou. 

STN EN 1992-2 
(73 6206) 

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové 
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) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. 
Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy 

STN EN 1317-2 
(73 6030) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. 
Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky 
a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel 

STN EN 1317-3 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. 
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(73 6030) Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky 
a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia 

STN P ENV 1317-4 
(73 6030)  

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. 
Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky 
a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel 

STN EN 1317-5+A2 
(73 6030) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. 
Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných 
bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text) 

TNI CEN/TR 1317-6 
(73 6030) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. 
Časť 6: Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia 

STN P CEN/TS 1317-
8 
(73 6030) 

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  zachytenia na PK, projektovanie 
individuálnych zvodidiel,  MDPT SR: 2005; 

[2] TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel,  MDPT SR: 2005; 

[3] TP 06/2010 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných 
komunikáciách - Betónové zvodidlo, MDPT SR: 2010; 

[4] TP 3/2006 Dokumentácia stavieb ciest + Prílohy 1 – 14, MDPT SR: 
2007; 

[5] VL 4/2013 Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. VL 4 - 
Mosty, MDVRR SR: 2013; 

[6] VL 2/2003 Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. VL 2 - 
Teleso pozemných komunikácií, SSC: 2003; 

[7] TP 05/2013 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, 
MDVRR 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 

ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a 
systémy posudzovania parametrov; 

[10]  Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel, MV SR SD: 
1990 *); 

[11] Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon); 

[12] Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 

[13] Vyhláška FMD č. 
35/1984 

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon); 

[14] Vyhláška MV SR č. 
9/2009 

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

*) predpisy sú neplatné a majú význam len ako informatívne dokumenty pri zisťovaní pôvodu zvodidiel.   
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2.3 Technické predpisy a technické podmienky výrobcu (TPV) iných typov zvodidiel 

Aktuálny zoznam TPV iných typov zvodidiel je zverejnený na internetovej stránke 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

 

3 NÁVRHOVÉ PARAMETRE ZVODIDLA  

 
Tabuľka 2 - Návrhové parametre zvodidla 

 

Č
ís

lo
 

po
lo

žk
y 

Označenie 
zvodidla 

Úroveň zachytenia 
Dynamický 

priehyb 
(m) 

Pracovná 
šírka 

W (m) 
Použitie 

1 VGH-960 

H1 

 

1,70 2,00 
(W6) 

Pre úroveň zachytenia H1: 
Do stredných deliacich pásov 
smerovo rozdelených komunikácií 
šírky min 2,6 m. 
Na mosty sa zvodidlo neosadzuje. 

H2 1,90 2,3 
(W7) 

Pre úroveň zachytenia H2: 
Do stredných deliacich pásov 
smerovo rozdelených komunikácií 
šírky min 3,2 m. 
Na mosty sa zvodidlo neosadzuje. 

1) Dynamický priehyb (podľa STN EN 1317-2) je maximálne bočné dynamické premiestnenie líca zvodidla.  
2) Pracovná šírka (podľa STN EN 1317-2) je vzdialenosť medzi lícom zvodidla pred nárazom a maximálnou 
dynamickou polohou ktorejkoľvek hlavnej časti tohto systému. 

 
Tabuľka 3 – Vzdialenosť líca zvodidla od pevnej prekážky  

 

Číslo 
položky 

Označenie zvodidla 
Úroveň 

zachytenia 
Vzdialenosť líca zvodidla od pevnej 

prekážky  (m) 

1 VGH-960 H2 

Zvodidlo sa osadzuje do prejazdov v stredných 
deliacich pásoch pre potreby prípadného 
otvorenia pre umožnenie presmerovania 
dopravy. V týchto miestach sa nesmú 
nachádzať žiadne prekážky, vzdialenosť líca 
zvodidla od pevnej prekážky sa preto 
nestanovuje. 

 

4 POPIS OTVÁRACIEHO OBOJSTRANNÉHO ZVODIDLA VGH-960 

4.1 Otváracie obojstranné oceľové zvodidlo „VGH-960“ v priečnom reze 

Otváracie obojstranné zvodidlo „VGH-960“ je zvodidlo s vyššou úrovňou zachytenia (H2), 
s obojstrannou konštrukciou. Zvodidlo je otvárateľné a špeciálne navrhnuté pre montáž do 
prejazdov stredných deliacich pásov na smerovo rozdelených komunikáciách. Vďaka tomu, 
že je zvodidlo otvárateľné, umožňuje vytvoriť prerušením zvodidlového úseku v strednom 
deliacom páse presmerovanie dopravy. 

 



OTVÁRACIE OCEĽOVÉ  

ZVODIDLO „VGH-960“ 
        

    

 

Obrázok 1: Poh

 

V priečnom reze zvodidlo pozostáva z dvoch 
úložnej strany) je uzatvorená z
ploche je 400 mm a šírka v jej hlave je 160 mm. Obidve lícne strany sú tvarované rovnako.

Hornú časť tvorí priebežný nosník (madlo) výšky 150 mm a

Dolná a horná časť sú navzájom prepojené zvislými prvkami zho
profilov 80*80*4 mm (dva profily na každý dielec zvodidla).

Celková výška zvodidla „VGH
časti) je 960 mm. 
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Obrázok 1: Pohľad na otváracie oceľové zvodidlo „VGH-960
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Obrázok 2: Otváracie oceľové zvodidlo „VGH-960“, priečny rez

TPV 01/2014 

HAKOM, s. r.o. 

strana 7 /17 

960“ 

voľných strán (okrem 
asti je 440 mm, šírka v úložnej 

jej hlave je 160 mm. Obidve lícne strany sú tvarované rovnako. 

šírky 180 mm.  

tovenými z uzatvorených 

asti po najvyšší bod hornej 

 
čny rez 



OTVÁRACIE OCEĽOVÉ  PRIESTOROVÉ USPORIADANIE TPV 01/2014 

ZVODIDLO „VGH-960“  HAKOM, s. r.o. 
                                             

                                            strana 8 /17 

 

 
Obrázok 3: Otváracie oceľové zvodidlo „VGH-960“, priečny rez s kolieskovým mechanizmom 

 

4.2 Typy dielcov otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

Oceľové obojstranné otváracie zvodidlo „VGH-960“ sa skladá zo štyroch typov dielcov: 

• bežný dielec; 

• otvárací dielec; 

• koncový dielec; 

• prechodový dielec. 
Bežný dielec má dĺžku 3 996 mm (skladobná dĺžka 4 m). Je umiestnený medzi koncovým 
dielcom a otváracím dielcom alebo medzi dvomi otváracími dielcami. Bežný dielec má jeden 
kolieskový mechanizmus.  
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Obrázok 4: Pohľad na bežný dielec otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

 

Otvárací dielec  má dĺžku 3 998 mm (skladobná dĺžka 4 m). Umiestňuje sa do miesta, kde sa 
predpokladá rozpojenie zvodidlovej bariéry. V zvodidlovej bariére môže byť umiestnený 
jeden alebo niekoľko otváracích dielcov. Otvárací dielec má dva kolieskové mechanizmy. 

 

 
Obrázok 5: Pohľad na otvárací dielec otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

 

Koncový dielec má dĺžku 3 998 mm (skladobná dĺžka 4 m). Umiestňuje sa na obidvoch 
koncoch zvodidlového úseku. Prostredníctvom neho sa zvodidlo „VGH-960“ kotví na 
obidvoch koncoch do betónového základu a zároveň slúži na spojenie s priebežným 
zvodidlom v strednom deliacom páde, do ktorého sa zvodidlo „VGH-960“ vkladá. Koncový 
dielec má jeden kolieskový mechanizmus. 

Koncový dielec sa ukotví do základov prostredníctvom odnímateľného kotviaceho stĺpika, 
ktorý sa zasúva do otvoru v koncovom dielci a do puzdra osadeného v základe. 
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Obrázok 6: Pohľad na koncový dielec otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

 

Prechodový dielec slúži na spojenie zvodidla „VGH-960“ so zvodidlom, do ktorého je toto 
otváracie zvodidlo vložené. Pozostáva z dvoch samostatných oceľových zvodníc (ľavej 
a pravej). Tieto sú ukončené na jednej strane otvormi pre napojenie na oceľové pásnice 
priľahlého oceľového zvodidla alebo prechodové diely (atypické) pre pripojenie na priľahlé 
betónové zvodidlo. Na druhej strane sú prechodové dielce ukončené plechom, ktorý 
umožňuje ich prichytenie na otváracie zvodidlo „VGH-960“. 

 
Obrázok 7: Prechodový dielec otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

 

4.3 Spájanie dielcov otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

Montáž otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ na mieste sa vykoná zarovnaním 
jednotlivých modulov, ktoré tvoria zvodidlo a ich pospájaním pomocou spojok v hornej časti 
(madlo) a dolnej časti (pozri obr. 8).  

Spájanie bežných dielcov medzi sebou a bežného dielca s koncovým dielcom sa realizuje 
pomocou skrutkovaných spojov s použitím bežných spojok a skrutiek s maticami 
a podložkami. 

Spájanie otváracích dielcov s bežnými dielcami a otváracích dielcov medzi sebou sa realizuje 
pomocou otváracích spojok, svorníkov a skrutiek s maticami a podložkami. 
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Obrázok 8: Schéma spojenia dielcov otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

 

4.4 Kotvenie otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

Zvodidlo „VGH-960“ je ukotvené na koncoch pomocou vyberateľného kotevného stĺpika, 
ktorý je upevnený na koncovom dielci zvodidla. Kotevný stĺpik je vložený do puzdra 
vytvoreného v betónových základoch.  

Na koncoch zvodidla sa zhotovia betónové základové bloky s použitím betónu C 35/45-XC4, 
XD3, XF4 (SK), Cl 0,4, Dmax 25 (podľa STN EN 206-1). Pri spodnom a hornom povrchu 
základových blokov je uložená betonárska výstuž B 500B. 

 
Obrázok 9: Tvar a výstuž základových blokov otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 
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4.5 Dĺžka a plná účinnosť otváracieho zvodidla „VGH-960“ 

Celková dĺžka otváracieho zvodidla „VGH-960“ je 40 m (skladá sa z jednotlivých dielcov 
skladobnej dĺžky 4,0 m). Nie je dovolené zvodidlo skracovať ani predlžovať. Plná účinnosť je 
zabezpečená v celej tejto dĺžke so súčasným spojením s priľahlými časťami zvodidla, do 
ktorého je otváracie zvodidlo vsadené. 
Radenie jednotlivých dielcov za sebou je závislé od predpokladaného (navrhovaného) 
možného spôsobu otvárania zvodidla (podľa kap. 7). Od takéhoto navrhovaného spôsobu 
otvárania závisí hlavne radenie otváracích dielcov. Tie sa vždy radia medzi bežné dielce, 
medzi bežný a koncový dielec alebo dva otváracie dielce za sebou. Rozličné radenie bežných 
a otváracích dielcov nemá vplyv na požadovanú dĺžku a účinnosť otváracieho zvodidla 
„VGH-960“.

 
Obrázok 10: Usporiadanie dielcov otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ v pozdĺžnom smere 

 

5 UMIESTNENIE OTVÁRACIEHO ZVODIDLA „VGH-960“ V PRIEČNOM 
REZE KOMUNIKÁCIE 

Otváracie zvodidlo sa v priečnom reze komunikácie, v spevnenej časti prejazdu stredným 
deliacim pásom, osadzuje podľa zásad umiestnenia obojstranných zvodidiel podľa platných 
noriem. Uprednostňuje sa jeho osadenie v osi komunikácie. Vo výnimočných prípadoch, 
napr. z dôvodu zabezpečenia rozhľadových vzdialeností sa môže otváracie zvodidlo osadiť na 
hranicu voľnej šírky(pozri obr. 11). 

Otváracie zvodidlo „VGH-960“ sa osadzuje priamo na spevnený povrch stredného deliaceho 
pásu, jeho kvalita a druh nie je týmto zvodidlom obmedzený.  

V miestach prejazdov stredných deliacich pásov sa nepredpokladá zhotovenie zvýšenej 
obruby (obrubníka). Ak by sa otváracie zvodidlo „VGH 60“ osadzovalo na spevnenú plochu, 
na ktorej je zhotovený obrubník, môže mať tento obrubník výšku max. 70 mm a nesmie byť 
zasunutý pod plochu zvodidla. To znamená, že prejazdný obrubník výšky max. 70 mm musí 
byť pred zvodidlom predradený alebo musí maximálne lícovať s čelnou hranou dolnej časti 
zvodidla. Veľkosť predradenia prejazdného obrubníka sa nestanovuje. 
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Obrázok 11: Otváracie oceľové zvodidlo „VGH-960“ v priečnom reze komunikácie 

 

6 NAPOJENIE OTVÁRACIEHO OBOJSTRANNÉHO OCEĽOVÉHO 
ZVODIDLA „VGH-960“ NA PRIEBEŽNÉ ZVODIDLO, DO KTORÉHO  
SA VKLADÁ 

Napojenie sa zhotoví pomocou prechodového dielca, ktorý je dodávkou výrobcu zvodidla 
„VGH-960“. Napojenie prechodového dielca ku konkrétnemu zvodidlu, oceľovému alebo 
betónovému, sa riadi TPV výrobcov alebo dovozcov týchto zvodidiel. 

 

7 OTVÁRANIE ZVODIDLA 

Otváracie zvodidlo „VGH-960“ je možné otvoriť rôznymi spôsobmi. Spôsoby otvorenia sú 
uvedené na obrázku č. 12. Prípadné ďalšie spôsoby je možné dosiahnuť kombináciou radenia 
otváracích a bežných dielcov po dohode s dodávateľom zvodidla. 

Otvorením prejazdu stredným deliacim pásom, v ktorom je osadené otváracie zvodidlo 
„VGH-960“, sa môžu vytvoriť všetky dopravné situácie, ktoré môžu byť požadované pre 
presmerovanie dopravy na smerovo rozdelených komunikáciách s jazdnými pruhmi šírky 
podľa normových požiadaviek. 

Pre umožnenie otvorenia je potrebné uvoľniť otváracie spojky, ktoré zabezpečujú spojenie 
otváracích dielcov. 

Pre zabezpečenie otvorenia zvodidla je jeho súčasťou kolieskový mechanizmus, ktorý, po 
miernom nadvihnutí zvodidla pomocou špeciálnej skrutky (zdvíhacieho vretena), umožňuje 
jednoduché premiestnenie častí zvodidla „VGH-960“ (pozri obr. 3). Bežné a koncové dielce 
majú jeden kolieskový mechanizmus, otvárací dielec má dva kolieskové mechanizmy (pozri 
kap. 4.2). 

Smerovanie otvorenej bariéry (2. spôsob otvorenia podľa obr. 12)  je umožnené pružnosťou 
samotnej konštrukcie zvodidlovej bariéry.  
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Natočenie časti otvorenej bariéry (3. spôsob otvorenia podľa obr. 12) je umožnený po 
uvoľnení prechodového dielca (prechod na zvodidlovú bariéru, do ktorej sa zvodidlo „VGH-
960“ vkladá) okolo kotevného stĺpika, ktorý je vložený v puzdre základu. 

 
Obrázok 12: Spôsoby otvárania otváracieho oceľového zvodidla „VGH-960“ 

 

Pre otvorenie sa uvoľní skrutkové spojenie medzi bežným a otváracím dielcom zvodidla 
a zvodidlo sa po miernom nadvihnutí pomocou k tomuto účelu inštalovaných skrutiek 
a s využitím kolieskových mechanizmov vytvaruje do polohy, ktorá zodpovedá 
požadovanému spôsobu otvorenia. 

 

8 ÚPRAVY DIELCOV OTVÁRACIEHO ZVODIDLA „VGH-960“ 

Nie je dovolené robiť akékoľvek úpravy jednotlivých dielcov otváracieho zvodidla „VGH-
960“. 
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9 UPEVŇOVANIE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA OTVÁRACIE 
ZVODIDLO „VGH-960“ 

Na otváracie zvodidlo „VGH-960“ sa predpokladá iba osadenie tzv. zvodidlových 
betónových odrážačov (bežne osadzovaných na betónové zvodidlá), ktoré nahradzujú 
smerové stĺpiky (pozri obr. 13). Tieto odrážače sa môžu upevňovať na zvislé profily, ktoré 
spájajú hornú a dolnú časť zvodidla. Pripevnenie musí byť bez zásahu do zvodidla, napr. 
páskami z nekorodujúcich materiálov (plast alebo nerez). 

Osadenie iných doplnkových konštrukcií sa nepredpokladá, zvodidlo nemá pre tento účel 
vytvorené žiadne otvory. 

 
Obrázok 13: Umiestnenie zvodidlových odrážačov na otváracie oceľové zvodidlo „VGH-960“ 

  

 

10 PROTIKORÓZNA OCHRANA 

Protikorózna ochrana je zabezpečená žiarovým zinkovaním všetkých súčastí zvodidla podľa 
STN EN ISO 1461 priamo vo výrobni bez ďalšej povrchovej úpravy dodatočnými nátermi. 

 

11 OZNAČOVANIE ZVODIDLA 

Otváracie oceľové zvodidlo „VGH-960“ sa označuje „identifikačným kódom“ umiestneným 
na lícnej ploche hornej časti zvodidla (pozri obr. 14). Dôvodom na označenie jednotlivých 
rozhodujúcich súčastí je identifikácia pôvodu zvodidla pri prípadných dopravných nehodách a 
pri opravách zvodidla. 

Identifikačný kód predstavuje tieto údaje: 

XXX:  3 identifikačné číslice; 

Y:  písmeno indikujúce mesiac výroby: (január - E, február - F, marec - M, apríl - A,  
máj -M, jún - J, júl - L, august - G, september - S, október - O, november - N, 
december - D); 

ZZ: 2 číslice indikujúce rok výroby 01 (2001) a 99 (2099). 
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Obrázok 14: Identifikačný kód zvodidla 

 

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 označenie „otváracie“. 

V stupni DSP a DRS, ktorá slúži na predloženie ponuky (ako súčasť DP) sa uvádza úroveň 
zachytenia zvodidla, označenie „otváracie“ a minimálna požadovaná dĺžka, ak má táto 
informácia dopad na rozsah stavby. Do vzorových priečnych rezov pozemnej komunikácie sa 
uvedie tvar zvodidla avšak bez názvu výrobku (napr. - "otváracie zvodidlo s úrovňou 
zachytenia H2 dĺžky min. xxx m"). 

V stupni DVP sa riešia detaily súvisiace s konkrétnym ponúknutým a schváleným typom 
otváracieho zvodidla, ktoré bolo výsledkom výberového konania tak, aby bolo možné 
vybrané otváracie zvodidlo osadiť (zhotoviteľom) a skontrolovať jeho osadenie 
(objednávateľom).  

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). 
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