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1. POPIS
Konstrukce svodidla SAB je ocelová, žárově zinkovaná. Svodidlo má tvar oboustranného svodidla,
sestavené ze dvou tří-vlnných svodnic. Pod svodnicemi je spodní pomocná svodnice uzavřeného
profilu, která je společně s tří-vlnnými svodnicemi uchycená k rámům, které jsou od sebe vzájemně
vzdáleny 1,33 m. Mezi svodnicemi se nacházejí pojezdová kolečka s ovládáním a klikový
mechanismus pro ovládání kotevních sloupků pomocí ocelového lanka a navijáku.
Jednotlivé 4,34 m dlouhé moduly jsou navzájem spojovány ocelovými čepy o průměru 40 mm a délce
0,74 m. K vozovce je systém fixován kotevními sloupky ø 83/3 mm, o délce 2,00 m. Každý modul je
do podkladu kotven jedním kotevním sloupkem, který se shora středem modulu zasune do ocelové
objímky osazené v podkladu. Pro objímku se nejprve do podkladu vyvrtá otvor, do kterého se vloží
trubka (objímka) ø 102/4 mm, délka 1,03 m. Kotevní sloupky ø 83/3 mm se při demontáži vytahují
z objímky pomocí lanka a navijáku.

2. NÁŘADÍ










Pásmo
Šňůra
Sprej nebo křída
Beranidlo, vrták
Nákladní auto s hydraulickou rukou
Sada klíčů očkoplochých
Sada klíčů ráčnových
Vodováha
Úhlová bruska, ruční vrtačka
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3. ZÁKLADY
Svodidlo SAB se instaluje na čisté zpevněné plochy přejezdů SDP. Běžné požadavky na rovinatost
zpevněných povrchů pozemních komunikací ČR jsou dostatečné. Podklad je obvykle z asfaltu,
nebo betonu s klasickým podložím dle norem výstavby silnic a dálnic ČR.

4. MONTÁŽ
1. Pro přesné vymezení osy systému použijeme pásmo, apod. Naměříme přesné vzdálenosti pro
vyvrtání otvorů pro objímky. Jednotlivý místa pro vrtání označíme křídou nebo sprejovou
barvou. Vycházíme ze vzdáleností mezi instalovanými svodidly a délkou jednotlivých modulů, viz
výkres 1.
2. Vložíme a zatlučeme objímky do předem vyvrtaných otvorů. Při zatloukání objímky
kontrolujte vertikální směr pohybu kladiva. Na konci této operace zkontrolujte přírubu objímky,
musí ležet na povrchu podkladu komunikace (obr. 2).

Obr. 1: Vrtání děr pro pouzdra pro fixační kůly

Obr. 2: Nainstalované pouzdro

3. Rozmístíme jednotlivé moduly podél osy (obr. 3). Manuálně lze pohybovat s jednotlivými
moduly při použití vlastních koleček, která před použitím vyšroubujeme dolů na povrch vozovky.

Obr. 3: Manipulace s jednotlivými moduly
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4. Zasuneme kotevní sloupky přes moduly do objímek (obr. 4). Během této operace připevníme
lanko navijáku na kotevní sloupky (obr. 5).

Obr. 4: Zasunutí fixačního kůlu

Obr. 5: Připevnění lanka navijáku na fixační kůl

5. Nainstalujeme spojovací čepy modulů pro možnost natáčení celého systému (obr. 6).
Zkontrolujeme možnost snadného pohybu při otáčení.

Obr. 6: Instalace spojovacích čepů

6. Lehce přitáhneme fixační plato kolem kotevních sloupků a upevníme. Prověříme snadnost
zvedání kotevních sloupků. Navijákem zvedneme přepravní kolečka do horní polohy.
7. Umístíme do výchozí polohy přední krajní kotevní část včetně spojovacího čepu a instalujeme
kotvící I profily (obr. 8). Zkontrolujeme, že výška nad povrchem nepřesahuje 1,20 m.
Pokračujeme dalšími dvěma kotvícími I profily tak, aby výška nad povrchem byla max. 0,2 m
(obr. 7). Použijeme nejlépe stroj na zatloukání sloupků pro svodnice. Ujistíme se o snadnosti
otáčení v pantech.

Obr. 7: Krajní kotevní část

Obr. 8: Instalace kotvícího I profilu na přední krajní kotevní část
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8. Výrobce nabízí i demontovatelné krajní kotvení, což umožní jednoduchou demontáž
a opětovnou montáž v případech, kdy je třeba svodidlo nejen otevřít, ale i v celé délce odstranit,
např. při opravách pokud je třeba uvolnit celý přejezd v délce větší, než je délka otevírací části
mezi panty. Při provádění demontovatelného kotvení se nejprve vyvrtají otvory ø 175 mm do
hloubky 0,55 m. Do těchto vrtů se vloží speciální profily vytvarované pro zasunutí IPE 120.
Profily se obetonují. Shora se na IPE profily nasadí pryžové těsnění. Demontovatelné kotvení
prošlo modifikací podle ČSN EN 1317-5+A2.
9. Opakujeme operaci 7 pro instalaci zadní krajní kotevní části.
10. Na závěr zkontrolujeme osazení všech kotevních sloupků a pozici koleček, které musí být
vyšroubované směrem nahoru nad vozovku, do vnitřního prostoru svodidla mezi svodnicemi.
Odrazky se umisťují v souladu s ČSN 73 6101 v dolním prolisu svodnice).

5. NAPOJENÍ NA SVODIDLA
Vzhledem k tomu, že otevírací svodidlo má svodnice z trojvlny ve výšce 1,10 m, není možno jej
jednoduše spojit s ocelovými svodidly, které používají svodnici z dvojvlny, nebo které sice mají
trojvlnu, ale v jiné výšce.
Výrobce/dovozce nabízí následující přechody na odlišná svodidla:
a) Přechod na betonové svodidlo pomocí přechodových částí dle výkresu 2 a 3.
První díl betonového svodidla musí být doplněn betonářskou výztuží. Výsledné množství
podélné výztuže ve svodidle má odpovídat alespoň 12 podélným vložkám ø 12 z oceli B500B.
b) Přechod na oboustranné ocelové svodidlo s využitím betonového svodidla
Jedná se o přechod podle výkresu 4 (přes 2 dílce betonového svodidla) nebo dle výkresu 5 (přes
jeden dílec betonového svodidla). Rozhodnutí, zda použít jeden, nebo dva dílce betonového
svodidla závisí na více faktorech, např. na tom jaké ocelové svodidlo má pokračovat, kolik a jak
vysoko má svodnice. Většinou je vhodnější použít dva dílce.
c) Přechod na oboustranné ocelové svodidlo přímým napojením.
Na výkresu 6 je uveden příklad napojení na některé ze svodidel Liberty Ostrava. Na výkresu 7 je
uveden příklad napojení na oboustranné ocelové svodidlo OSNH4/H3. Obdobně se vyrábí
i přechody na další ocelová svodidla. Všechna napojení jsou odsouhlasena výrobcem svodidla
SAB a musí splňovat požadavky uvedené v TP 203.

6. OTEVÍRÁNÍ
Možnosti otevírání svodidla SAB jsou uvedeny na výkresu 8. Otevření se provádí ručně bez
potřeby speciálního nářadí.
a) Otevření – přesunutí jednoho modulu
Postupuje se tak, že nejprve klikou šroubového mechanismu spustíme kolečka na vozovku,
natočíme je do pojezdové polohy a zajistíme. Tímto krokem máme vybraný modul zvednutý nad
vozovku. Pomocí kliky navijáku vytáhneme kotevní sloupek z objímky. Úplné vyjmutí kotevního
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sloupku z modulu není nutné kvůli pozdější montáži. Vyndáme 4 spojovací čepy (na každé straně
modulu jsou 2 čepy) a s celým modulem 4,30m odjedeme na požadované místo (například
souběžně vedle svodidla). K tomuto otevření (1 –2 modulů) naprosto postačí 2 osoby. Otevření
lze provést za 5 až 10 minut bez použití speciálního nářadí a speciálně školené obsluhy
b) Otevření celého svodidla pootočením v pantech na začátku a konci systému „vrata“
Při otevírání celého přejezdu SDP rozpojíme systém SAB vytažením páru spojovacích čepů
zpravidla uprostřed řady modulů a také vyndáme na každé straně u koncové konzoly po jednom
čepu z páru (druhý zůstává, slouží jako čep, na němž proběhne otevření - otočení). Následně
klikou šroubového mechanismu spustíme na vozovku kolečka modulů, které se budou otevírat.
Pomocí kliky navijáku vytáhneme kotevní sloupky z objímek. Na obou koncích systému povolíme
šrouby a odsuneme překrývací krytky mezi prvním modulem a koncovou konzolou (horní i
spodní). Poté pracovníci mohou odtlačit (otevřít) jednu polovinu svodidla a potom druhou. Čím
delší úsek svodidla otevíráme, tím více osob potřebujeme. Celkové otevření 120 m dlouhé
přejezdu vyžaduje 5 až 6 osob.
c) Obecný postup otevření
a) Šroubením spusť kolečka na povrch vozovky.
b) Navijákem vytáhni fixační kůly.
c) Uvolni spojení čepů.
d) Odtlač systém na požadované místo.

7. ÚDRŽBA
Pro bezproblémovou funkčnost otevírání svodidla SAB je doporučeno alespoň jednou rok
vyčistit a promazat technickou vazelínou části podílející se na otevírání (kolečka, naviják, atd.),
kontrolovat stav kotevních sloupků, stav koleček a točen s čepy.
Dále dbáme na to, aby nedocházelo k hromadění nežádoucího materiálu uvnitř svodidla, kvůli
kterému by mohlo dojít k nežádoucím vlivům při nárazu nebo ke zpomalení otevření v případě
potřeby svodidlo rychle otevřít. Po nehodě je nutné zkontrolovat jednotlivé moduly, zda
nedošlo k jejich deformaci či úplnému zničení a poškozené díly vyměnit.

8. KONTAKT
Petr Širůček, mob.: +420 775 957 063
Ing. Václav Tolar, mob.: +420 775 957 059
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Výkres 1 – Otevírací svodidlo S-A-B, přehledný výkres jednoho modulu

9. VÝKRESY
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Výkres 2 – Otevírací svodidlo S-A-B, přechodová část levá
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Výkres 3 – Otevírací svodidlo S-A-B, přechodová část pravá
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Výkres 4 – Otevírací svodidlo S-A-B, příklad napojení na betonové svodidlo
a na ocelové svodidlo OSNH4/H3 s využitím betonového svodidla
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Výkres 5 – Otevírací svodidlo S-A-B, napojení na ocelové svodidlo
pomocí jednoho dílu betonového svodidla

Výkres 6 – Příklad přímého napojení na svodidlo Liberty Ostrava

Výkres 7 – Příklad přímého napojení na svodidlo OSNH4/H3
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Výkres 8 – Otevírací svodidlo S-A-B, celkové sestavení a způsoby otvírání

