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Přehled systému 
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CE štítek 

 

AISICO 2131 

TERTU 
611 60 Villedieu – les – Bailleul, Francie 

17 

1826-CPR-09-02-06-DR10 

EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012 

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4M S2 

Jednostranné dřevo-ocelové svodidlo pro použití na 

krajnicích pozemních komunikací a jako dvě souběžná 

svodidla ve středních dělících pásech 

Funkční charakteristiky při nárazu: 

a) Úroveň zadržení: H2 
 

b) Prudkost nárazu: A 
 

c) Normalizovaná pracovní šířka: 
H2: WN = W5 (1,6 m) 

 

d) Normalizovaný dynamický průhyb: 
H2: DN = 1,5 m 

 

e) Normalizované vychýlení vozidla: 
H2: VlN = Vl5 (1,7 m) 

Trvanlivost: 

S 235 JR a S 355 JR žárově nanesený povlak kovu ponorem  

podle ČSN EN ISO 1461 a TKP 19 

Dřevěné díly hloubkově a tlakově impregnovány dle normy ČSN 

EN 335 

Odolnost proti odklízení sněhu: NPD 

Nebezpečné látky: NPD 
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Jednotlivé díly jednostranného dřevo-ocelového svodidla 

TM40 4M S2 

Systém zahrnuje: 

• Ocelové sloupky IPE 140 beraněné po 2 m 

• Dřevěný, obkladový prvek sloupků - seříznutý hranol 122 x 37 mm, délky 630 mm 

• Ocelové distanční díly (ocelové spojky) TM40 

• Mezilehlé ocelové distanční díly (ocelové spojky) TM40 

• Zalomené distanční díly ke každému dílu (náběhu) svodidla 

• Ocelové spojky TLM600 spojující dvě dřevěné svodnice nad sebou a sloužící 

k připojování svodnic v místech sloupků 

• Zalomené ocelové spojky ke každému dílu (náběhu) svodidla 

• 2 m dlouhé dřevo-ocelové svodnice model TM40, každá složená ze dvou půlkulatých 

kulatin o průměru 220 mm uložených nad sebou a vyztužených ocelovými profily U 90 

x 30, tl. stěny 5 mm, o délce 4 m v rubové části svodnice (vložené do vyfrézovaných 

drážek), celková délka svodnice je 4,0 m 

• Ocelové diagonály (napínače) z ploché oceli o průřezu 80 x 5, délky 1,840 m  

• Závitovou tyč M20, délky 220 mm, pevnostní třídy 8.8. 

• Dřevěné a ocelové díly svodnic jsou z výroby předmontovány a osazeny šrouby 

s polokruhovou hlavou M16 x 120 pevnostní třídy 5.8. 

• Šroub s půlkruhovou hlavou M16 x 160 mm pevnostní třídy 5.8. 

• Šrouby s polokruhovou hlavou M16 x 40 pevnostní třídy 6.8. jsou z výroby předem 

osazeny a spojují celý systém spojek TLM600 se dvěma svodnicemi z dřevěné 

půlkulaté kulatiny 
 

Seznam dílů 

Název 

Popis 
Díl č. Počet/m 

Hmotnost 

[Kg] 

Ocelové sloupky 

IPE 140, délky 1700 mm 

2 x otvor viz výkresy 

IPE 140 2 21,9 kg/ks 

Dřevěný obklad sloupků 

seříznutý hranol 122 x 37 mm, délky 630 

mm 

 2 2,8 kg/ks 

Ocelový sloupek (koncový u náběhu) 

C 125 x 50 x 25 x 5 

1 x otvor viz výkresy 

C125150 2 12,70 kg/ks 
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Ocelový distanční díl v místě sloupku 

Plochá ocel 420 x 270 x 4 mm včetně 

vlastního distančního dílu z ohýbaného 

plechu 147 x 120 mm 

10 x otvor viz výkresy 

  

Connecting spacer 

TM 40 
1 6,4 kg/ks 

Mezilehlý ocelový distanční díl v místě 

mezilehlého sloupku 

Plochá ocel 420 x 270 x 4 mm včetně 

vlastního distančního dílu z ohýbaného 

plechu 147 x 120 mm 

6 x otvor viz výkresy 

  

Intermediary 

spacer TMI40 
1 6,4 kg/ks 

Zalomený ocelový distanční díl v místě 

přechodu na náběh 

Plochá ocel 420 x 270 x 4 mm včetně 

vlastního distančního dílu z ohýbaného 

plechu 147 x 120 mm 

6 x otvor viz výkresy 

  

Bended connecting 

spacer TM 40 
1 7,0 kg/ks 

Ocelová spojka 

Plochá ocel 270 x 6 mm, délky 600 mm  

12 x otvor viz výkresy 

Connecting 

fishplate TLM600 
1 7,7 kg/ks 

Zalomená ocelová spojka u koncového 

náběhu  

Zalomená plochá ocel 270 x 6 mm, délky 

600 mm  

12 x otvor viz výkresy 

Bended connecting 

fishplate TM40 

Závisí na 

počtu 

výškových 

náběhů 

7,7 kg/ks 

Svodnice 

4 tlakově ošetřené půlkulaté kulatiny o 

průměru 220 mm, délky 1995 mm 

2 x otvor viz výkresy 

2 ocelové profily U 90 x 30 x 5, délky 

3920 mm se 4 šrouby s půlkruhovou 

hlavou M16 x 40 předem osazeny do 

profilu U 

Kompletní svodnice délky 3990 mm je 

smontována ve výrobě pomocí 4 šroubů 

s půlkruhovou hlavou M16 x 120  

TM40 4MS2 2 70 kg/ks 
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Spojka koncového dílce (náběhu) 

Plochá ocel 260 x 6 mm, délky 370 mm  

7 x otvor viz výkresy 

TME 41 

EXTREMITY 

Závisí na 

počtu 

výškových 

náběhů 

7,4 kg/ks 

Ocelové ztužující diagonály (napínač) po 

směru jízdy 

Plochá ocel o průřezu 80 x 5, délky 1850 

mm 

2 x otvor viz výkresy 

TENSIONER 

Závisí na 

celkové 

délce 

svodidla 

6,6 kg/ks 

Šroub s půlkruhovou hlavou M16 x 40 

mm, pevnostní třídy 6.8. 
M16 x 40 4 0,09 Kg/ks 

Šroub s půlkruhovou hlavou M16 x 120 

mm, pevnostní třídy 5.8. 
M16 x 40 

8 - předem 

smontova - 

né při 

výrobě 

0,24 Kg/ks 

Šrouby s půlkruhovou hlavou M16 x 160 

mm, pevnostní třídy 6.8. 
M16 x 160 4  0,26 Kg/ks 

Závitová tyč M20, délky 220 mm, 

pevnostní třídy 8.8. 
M20x220 

Závisí na 

celkové 

délce 

svodidla 

0,54 Kg/ks 

Matice M16 pevnostní třídy 5.8. pro 

veškeré šrouby M16 
M16 18 0,03 Kg/ks 

Matice M20 pevnostní třídy 5.8. pro 

závitové táhlo 
M20 

Závisí na 

celkové 

délce 

svodidla 

0,05 Kg/ks 

Hmotnost na 1 bm ≈ 55 kg včetně sloupku IPE 140 délky 1700 mm 

  



 
 

© 3/2017 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.  

Způsob montáže 

Doporučené vybavení 

TM40 4M S2 lze namontovat pomocí stejného vybavení, které je zapotřebí pro montáž 

ocelového svodidla. Především se jedná o beranidlo upravené pro sloupky s profilem IPE 140, 

momentový klíč, nástrčný klíč/ klíč na matice (šroub M16 atd.), kompresor případně 

i mechanická ruka namontovaná na nákladní automobil.  

1) Instalace sloupků (výkres č. 1) 

Sloupky IPE 140 celkové délky 1,7 m se beraní do podloží v osových roztečích 2 m. Výška 

sloupku nad terénem činí 785 mm, zaberaněná část je 915 mm. 

2) Instalace distančních dílů (výkres č. 2) 

Po nainstalování ocelových sloupků IPE 140, je nutno přišroubovat distanční díly (po 4 m) na 

ocelové sloupky pomocí 2 šroubů M16 x 160 (utahovací moment 50 Nm ± 10 Nm). 

3) Instalace mezilehlých distančních dílů (výkres č. 3) 

Po nainstalování ocelových sloupků IPE 140, je nutno přišroubovat mezilehlý distanční díl na 

ocelové sloupky pomocí 2 šroubů M 16 x 160 (utahovací moment 50 Nm ± 10 Nm) – vždy 

mezi dvěma díly TM40 (po 4 m). 

4) Instalace svodnic (výkresy č. 4 - 7) 

Montáž ve třech krocích: 

4.1 Po nainstalování připojovacích a mezilehlých distančních dílů, je nutno přiložit připojovací 

spojku TLM 600 směrem k otvorům připojovacího distančního dílu (výkres č. 4). 

4.2 Následně srovnat spodní svodnice délky 4,0 m se šrouby M16 x 40 otočenými k spojce a 

připojit je pomocí šroubů přes distanční díl a spojku TM 600 (výkres č. 4). 

4.3 Horní svodnice se položí na namontované spodní svodnice a následně horní svodnice 

přišroubovat přes distanční díly a spojky TM600 (výkres č. 5 - 7). 

5) Konečná úprava, vyrovnání  

Po instalaci několika polí svodidla je možné optimalizovat nastavení výšky svodidla díky 

otvorům umístěných v distančních dílec. Výška svodidla nad terénem 830 m s tolerancí ± 30 

mm.  
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6) Instalace diagonál (napínačů) 

Instalace diagonál (napínačů) tzv. proti směru jízdy pro úsek svodidla 72 bm, koncové 

díly nejsou zahrnuty  

První diagonála (napínač) proti směru je osazena na sloupku č. 3 úseku pomocí závitového 

táhla M 20 x 220 a ukončen uprostřed svodnice č. 2 (u sloupku č. 4). Druhá diagonála (napínač) 

proti směru je osazena na sloupku č. 7 úseku pomocí závitového táhla M 20 x 220 a ukončen 

uprostřed svodnice č. 4 (u sloupku č. 8). 

Instalace diagonál (napínačů) tzv. po směru jízdy pro úsek svodidla 72 bm, koncové 

díly nejsou zahrnuty 

Diagonála (napínač) po směru je osazena na sloupku č. 35 úseku pomocí závitového táhla     

M 20 x 220 a ukončen uprostřed svodnice č. 17 (u sloupku č. 34). 

Na každém ocelovém sloupku je otvor, jenž umožňuje připevnění závitového táhla o průměru 

20 mm (instalace s utahovacím momentem 50 Nm ± 10 Nm).  

 

U úseku svodidla nad 72 bm bez koncových dílců a do 144 bm délky by k druhému sloupku 

od přechodu na ukončující výškový náběh měla být doplněna jedna diagonála (napínač) 

po směru jízdy (viz následující obrázek). 
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Instalační výška svodidla 

Horní linie přední části svodidla má výšku 830 mm (s tolerancí ± 30 mm) nad úrovní krajnice 

v 500 mm širokém pásmu před vlastním svodidlem. Střed spodní dřevěné části svodnice 

nesmí být méně než 550 mm nad průměrnou výškou krajnice před danou částí svodidla.  

Šrouby tohoto svodidlového systému by měly být dotaženy utahovacím momentem 140 Nm. 

Minimální délka 

Minimální doporučená délka činí 72 bm bez výškových náběhů, tím je zajištěno požadované 

a odpovídající ukotvení celého systému svodidla. U kratších délek je nutno kontaktovat 

výrobce/dovozce, který tuto záležitost náležitě posoudí.  

Konkrétní situace 

Oblouky 

TM40 4M S2 je navržen tak, aby bez úpravy mohl být proveden oblouk o poloměru ≥ 30 m. U 

poloměru < 30 m se doporučuje použít svodidlo TM40 2M s podélnými prvky – svodnicemi 

v délce 2,0 m. 

Terénní podmínky (podloží) 

Chování celkového systému ukotvení svodidla závisí na kvalitě podloží, do něhož jsou sloupky 

svodidla beraněny. Proto je důležité vyhodnotit na místě míru zhutnění podloží, jež musí být 

takové, aby bylo zajištěno odpovídající ukotvení sloupků svodidla. Svodidlo TM40 4M S2 bylo 

testováno za podmínek, kdy ocelový sloupek svodidla při celkové délce 1,7 m, byl zaberaněn 

do hloubky 915 mm. Délku sloupků lze zvýšit v závislosti na kvalitě terénu a podloží, která by 

byla stanovena příslušnými zkouškami a tato záležitost by byla projednána náležitým 

způsobem a schválena (ze strany objednatele stavby atd.). 

Řešení koncových náběhů 

Svodidlo je na obou koncích opatřeno koncovými náběhy o délce cca 8,0 m se zapuštěním do 

země. U každého koncového náběhu je nutné použití zalomeného distančního dílu a zalomené 

spojky). U koncového sloupku C 125 plně zaberaněného do podloží je pak nutno v patě 

náběhu použít speciální distanční díl.  



 
 

© 3/2017 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.  

Instalace před svahem za krajnicí 

Mezi předním lícem svodidla a začátkem svahování za krajnicí je nutné zachovat vzdálenost 

minimálně 1,5 m.  

Opravy 

Všechny poškozené části musí být systematicky vyměněny v souladu s pokyny pro instalaci 

svodidla a z toho montážního manuálu. 

Pozn.  

Při nárazu se mohou odlomit dřevěné komponenty o hmotnosti nad 2 kg.  

Sledovatelnost, značení dílů 

Každý ocelový díl svodidla je opatřen tímto označením: Tertu logo, razítko výroby, číslo šarže 

a oficiální logo ES. 

 

Na dřevěné části svodidla se umísťuje níže uvedený štítek 

 

Balení 

Svodidlo je dodáváno v balících po 16 kusech. Dřevěné díly jsou baleny na paletách. 
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Ilustrační tabulka dílů svodidla vydaná výrobcem 
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Výrobce    Dovozce 

Tertu     SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

1 route de Tertu    Plzeňská 666 

611 60 Villedieu – les – Bailleul  330 21 Líně 

Francie     Česká republika 

T +33 2 33 36 11 02   T +420 377 226 226 

     plzen@saferoad.cz 

 


