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Úvod 
 
SafeEnd P4/T110 je koncová část svodidla testovaná v souladu s normou ENV 1317-4                                  

a prEN 1317-7, úroveň zadržení P4 (resp. T110). 

 

Úroveň zadržení  P4/T110 

Boční posunutí koncové části svodidla (nárazová strana) X1 

Boční posunutí koncové části svodidla (výjezdová strana) Y1 

Výjezdová plocha  Z1/Z3 

ASI hodnota   1.1 

Impact severity class  B 

 

Montáž je rozdělena do 10 kroků, které jsou vysvětleny v následujícím pořadí. 
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1) Plánování: 

V tomto momentě je již stanovena kvalita a flexibilita projektu. Pro dosažení vysoké kvality, 

dobré logistiky a úspěšné a bezpečné práce, je hlavním základem dobré naplánovaní. 

Všechny zúčastněné strany by se měly ohledně způsobu a termínu montáže dohodnout. 

Je důležité, aby si jak objednatelé, tak dodavatelé, byli vědomi svých závazků a povinností. 

To je důležité pro úspěšné a včasné osazení koncové části SafeEnd P4.  

Dodávku i montáž je zásadní naplánovat časově správně. Všechny zúčastněné strany se musí 

navzájem informovat o jakýchkoli změnách v podmínkách či okolnostech. 

 

2) Vykládka materiálu: 

Proto, aby nedocházelo ke zbytečné manipulaci na pracovišti, bude materiál vyložen a vhodně 

umístěn tam, kde má být instalace provedena. Zacházejte s materiálem s náležitou opatrností. 

Pro komponenty, které nejsou doručeny na paletách, použijte dřevěné rošty. 

Při vykládce je nutno zkontrolovat, zda vykládané zboží odpovídá dodacímu listu. Zboží musí 
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být zkontrolováno, zda je bez poškození. Neshody týkající se množství balení nebo škody 

musí být zaznamenány na dodacím listu a je třeba neprodleně kontaktovat odesílatele. 

 

3) Kontrola: 

Osoby instalující systém musí dbát zvýšenou pozornost přinejmenším na následující body: 

• kontrola množství a případného poškození dílů 

• kontrola všech rozměrů dílů a zda příslušné díly odpovídají příslušným schématům 

koncové části svodidla 

• kontrola utažení všech šroubů 

• menší poškození na pozinkovaném povlaku musí být pečlivě opraveno dle TKP 19 pomocí 

zinkové barvy ve spreji 

V případě nemožnosti splnění výše uvedených bodů, bude kontaktován přepravce                 

nebo dodavatel. 

 

4) Bezpečnost: 

Protože montáž často probíhá na frekventovaných místech, je velmi důležité dodržet 

bezpečnostní podmínky. 

Dočasná mobilní zařízení musí být umístěna tak, aby montáž mohla probíhat bez nutnosti 

jejich odstranění. Odstranění dočasných mobilních zařízení bude následovat po provedení 

kontroly a informování objednatele o dokončení montáže systému (k následnému oficiálnímu 

předání díla). 

 

5) Zařízení pracoviště: 

Je nutné provést opatření v oblasti řízení dopravy, která jsou vyžadována národními předpisy 

(DIO). Pracovní prostor musí mít dostatečný prostor pro bezpečný pohyb montážních 

pracovníků, pro konstrukční části systému určené k montáži, pro beranidlo na svodidla a pro 

nákladní automobil s teleskopickým jeřábem nebo hydraulickou rukou. Montážní pracovníci 

musí být seznámeni s místními podmínkami pracoviště nejpozději v době založení staveniště, 

ideálně před zahájením prací na staveništi. 

 

6) Montáž: 

Instalaci mohou provádět pouze zkušení a kvalifikovaní pracovníci. Proces montáže musí být 

řízen odpovědným pracovníkem montážní firmy. 

Společnost, která montáž zajišťuje, musí zajistit, aby montážní pracovníci byli dostatečně 

obeznámeni se specifikacemi koncové části svodidla SafeEnd P4 a jejími podmínkami, 

rozměry šroubů apod. Tyto informace jsou k dispozici v článku 11, které jsou přiloženy na konci 

tohoto manuálu. Každý šroub musí být dotažen požadovaným způsobem. Přetažením šroubů 

je nutné se vyvarovat. 

 

 



 

© 06/2018 SAFEROAD Czech Republic s. r. o. 

Vyměření  

Před začátkem montáže musí dojít k určení polohy trubkového kotevního prvku a 

zaberaněného sloupku profilu C. To vyžaduje naprostou přesnost. Rozmístění kotvení je 

patrno z nákresů. Poznámka: Koncová část se umisťuje rovnoběžně s přilehlou komunikací. 

 

Osazení trubkového kotevního prvku 

Trubkový kotevní prvek se beraní tak, dokud není jeho horní hrana 10 cm nad úrovní terénu. 

Beranění se provádí svisle, max. svislý sklon musí být 10°. Pokud je sklon větší, je nutné ho 

vyrovnat pomocí šroubů. 

 

 
 
Následně trubkový prvek zaberaněn na úroveň terénu.  

Předmontovaná koncová část svodidla SafeEnd se fixuje do trubkového kotevního prvku a pak 

do portálu. 

Pro kotvení do asfaltu je délka 1500 mm, pro kotvení do štěrku 2000 mm. 

 

Osazení sloupků 

Sloupky mohou být osazeny různými způsoby (záleží na typu sloupku a typu zemin): 

• beranění sloupku beranidlem 

• vložení sloupku do předem vyvrtaných otvorů; zvláštní pozornost je třeba věnovat 

eliminaci případného poškození asfaltového povrchu a stabilizaci vloženého sloupku 

Poznámka: Je-li v místě osazování sloupku do vyvrtaných otvorů zemina nedostatečně 

zhutněná, musí o tom být informován objednatel/správce staveniště. 

 

Instalace koncové části svodidla 

Předmontovaná koncová část svodidla bude instalována do trubkového kotevního prvku a 

spojena se sloupkem. Dále je možná instalace přechodu na navazující svodidlo. 

Po instalaci bude provedena kontrola umístění koncové části svodidla, dotažení šroubů a 

následná celková kontrola – viz podrobná specifikace v článku 3 tohoto manuálu. 

Pokud nejsou tolerance specifikovány, použijí se tolerance ± 20 mm. 
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7) Oprava poškození pozinkovaného povrchu: 

Minimální tloušťka a provedení PKO ocelových dílů a spojovacího materiálu bude v souladu     

s ČSN EN ISO 1461 a TKP 19. 

Oprava poškození pozinkovaného povrchu: 

• Škrábance a podlouhlá místa užší než 2 mm a menší než 10 cm2 – Oprava není potřeba. 

• Poškození širší než 2 mm a menší než 3,16 x 3,16 cm (či 10 cm2) – Poškození musí být 

opraveno pomocí zinkové barvy ve spreji. Před opravou je však nutné očistit povrch 

pomocí drátěného kartáče. 

• Poškození větší než 10 cm2 musí být znovu galvanizováno. 

 

8) Dokončení: 

Je nutné provést kontrolu výšky a celkového vizuálního dojmu. 

Vlastní kontrola musí být provedena a dokončena dle článku 3, případně dle požadavků 

objednatele (zákazníka) potvrzena a kopie předány zákazníkovi. 

 

9) Opravy: 

V podstatě je zapotřebí měnit pouze takové komponenty, které mají v koncové části svodidla 

nějakou zbytkovou (plastickou) deformaci. 

Jedná-li se pouze o malé deformace jednoho dílu, jejichž povaha je lokální, není výměna dílu 

nezbytně nutná. 

Pokud jsou však ohnuté sloupky, hluboké škrábance či trhliny, je nutné je vyměnit vždy. 

Veškerý odmontovaný spojovací materiál (šrouby, podložky) pak musí být vyměněn za nový. 

Poškozené díly musí být nahrazeny originálními díly. Výměna poškozených dílů po kolizi se 

neliší od obvyklé montáže (kromě nutné demontáže). Mějte na paměti, že na poškozené 

koncové části může vzniknout silný tlak. 

Dále je třeba zajistit, aby nedošlo k poškození pozinkovaných povrchů – více v článku 7. 

 

10) Údržba: 

Minimální údržba koncové části SafeEnd P4 spočívá v oplachování čistou vodou a následuje 

vizuální kontrola poškození. 
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11) Další informace: 

Díly 

Č. Počet Součást - popis Jakost Rozměry Poznámka 

24 6 MATICE 8.8 M16 žárově zinkováno 

23 12 PODLOŽKA 8.8 17 x 34 žárově zinkováno 

22 6 ŠROUB 8.8 M16 x 150 žárově zinkováno 

21 2 MATICE 8.8 M20 žárově zinkováno 

20 2 PODLOŽKA 
HV 
200 

21 x 36 žárově zinkováno 

19 2 
ŠROUB 

S PŮLKULATOU 
HLAVOU 

8.8 M20 x 80 žárově zinkováno 

18 1 
TRUBKOVÝ KOTEVNÍ 

PRVEK 
S 355 1500 / 2000 8920531-CRT 

17 1 SLOUPEK C PROFIL S 355 140 x 40 x 760 8920301-CRT 

16 1 
DESTIČKA MINI C 

PROFILU Č.6 
S 355 M12 8920505-CRT 

15 2 PODLOŽKA HV200 13 x 24 žárově zinkováno 

14 2 ŠROUB 8.8 M12 x 30 žárově zinkováno 

13 6 MATICE 8.8 M16 žárově zinkováno 

12 6 ŠROUB 8.8 M16 x 50 žárově zinkováno 

11 2 ŠROUB 8.8 M16 x 35 žárově zinkováno 

10 16 PODLOŽKA HV200 17 x 30 žárově zinkováno 

9 2 ŠROUB 8.8 M16 x 80 žárově zinkováno 

8 1 
DESTIČKA SE 

ZÁVITEM 
 M16 8920092-CRT 

7 1 ROZPĚRNÝ SLOUPEK   8920090-CRT 

6 1 MINI C PROFIL S 355 85x35x22,5x160x4 8920504-CRT 

5 1 BRAKET–BRZDNÝ PÁS S 235  8920015-CRT 

4 1 BRZDOVÁ SESTAVA   89200501-CRT 

3 1 
ČELNÍ KONTAKTNÍ 

DEFORMAČNÍ PRVEK 
S 355 235 x 250 x 480 8920061-CRT 

2 1 POSUVNÝ OCEL. BOX  232 x 1815 8920062-CRT 

1 1 VODÍCÍ NOSNÍK S 355 200 x 120 x 4 8920030-CRT 

 

Dodatečný plastový kryt – na SafeEnd je možné připevnit plastový kryt na posuvný ocelový 

box 6 ks šrouby Marutex A2 M5,5 x 20. 
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Prostorové uspořádání 
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Výrobce Dovozce 

Vik Ørsta A/S SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

Strandgata 59 Plzeňská 666 

6150 Ørsta 330 21 Líně 

NORWAY CZECH REPUBLIC 

T +47 70 04 70 00 T +420 377 226 226 

E firmapost@vikorsta.no E plzen@saferoad.cz 


