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1 V�EOBECN� 

Technické podmínky dodací TP � 01/15, 2. vydání (dále jen TPD), platí pro dodávku mobilních 
protihlukových stìn (dále jen MPHS), pro �íøky kotevních blokù 1000 mm, 1200 mm, 1300 mm a 1600 mm, 

urèených pro stavby protihlukových stìn �eleznièní infrastruktury ve vlastnictví státu, se kterými má právo 
hospodaøit Správa �eleznic, státní organizace (dále jen S�). 

Dále platí i pro prefabrikáty tvarovì nebo jinak upravené dle po�adavkù RDS, pokud jejich pou�ití, není 
v rozporu s ustanoveními tìchto TPD, OTP pro protihlukové stìny, TKP SD, platnými ÈSN a dal�ími 
pøedpisy a nejsou v rozporu s pøedpokládaným zatí�ením, uvedeným ve statickém posouzení, které je 
souèástí technické dokumentace k výrobkùm. 

Tyto TPD neøe�í stìnové protihlukové panely, pouze jejich dodávku v rámci dodávky systému MPHS. 

Podmínky výroby, zkou�ení, dodávky a montá�e protihlukových stìnových panelù jsou uvedeny 
v technických podmínkách dodacích TP � 06/04 �PSV nebo TPD è. 1/2009 VELOX. 

TPD stanovují základní vlastnosti a po�adavky na prefabrikáty MPHS, jako oznaèování prvkù, rozmìry, 
výrobní a montá�ní tolerance, zatí�ení a dále podmínky dodávky, skladování, pøepravy, montá�e a podmínky 
objednávání a reklamaèního øízení pøi dodávce pro stavby státních drah. 

Tyto TPD jsou závaznou technickou specifikací budoucích kupních smluv na dodávky výrobkù výslednì 
urèených k pou�ití pro �eleznièní dráhy ve vlastnictví ÈR, se kterými má právo hospodaøit Správa �eleznic, 
státní organizace. Uplatní se bez ohledu na to, kolik subjektù se podílí na výrobním a obchodním procesu. 
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2 SEZNAM POU�ITÝCH ZKRATEK 

TPD  technické podmínky dodací 

OTP  obecné technické podmínky 

TKP SD technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

ÈSN  èeská technická norma 

ÈSN EN evropská norma, zavedená do soustavy norem ÈSN 

ÈR  Èeská republika 

MPHS  mobilní protihluková stìna 

�B  �elezobeton, �elezobetonový 

RDS  realizaèní dokumentace stavby 

TK  technická kontrola 

AZL  akreditovaná zku�ební laboratoø 

ZL  závodová zku�ební laboratoø 

3 POU�ITÉ NÁZVOSLOVÍ 
Hluk � jakýkoliv zvuk, který vyvolává nepøíjemný a ru�ivý vjem, nebo má �kodlivý úèinek. 

Mobilní protihluková stìna (MPHS) � zaøízení pro sní�ení úèinkù hluku �eleznièního nebo silnièního 
provozu, které nemá základy a pùsobí pouze svou vlastní hmotností. 

Betonový prefabrikát (té� �prefabrikát�) � betonový výrobek, který je vyroben na místì odli�ném od 
koneèného umístìní ve stavbì. 

Akustický prvek � prvek, jeho� hlavní funkcí je zaji�tìní akustických vlastností zaøízení pro sní�ení hluku 
(pohltivý prvek stìnového panelu nebo pohltivý obklad).  

Konstrukèní prvek � prvek, jeho� hlavní funkcí je nést nebo dr�et na místì akustické prvky zaøízení pro 
sní�ení hluku. 

Sloupek � svislý konstrukèní prvek protihlukové stìny ukotvený do základu, do kterého pøená�í 
aerodynamické zatí�ení. 

Stìnový výplòový panel � základní plo�ný konstrukèní a akustický prvek protihlukové stìny, umístìný mezi 
sloupky, pøená�í aerodynamické zatí�ení do sloupkù. 

Kotevní blok � �elezobetonový prefabrikát tvaru svodidla New Jersey, zaji��ující stabilitu MPHS vlastní 
hmotností a který slou�í k ukotvení svislých konstrukèních prvkù (sloupkù). 

4 FUNKCE A POU�ITÍ VÝROBKU 

MPHS slou�í k odklonìní nebo pohlcení hluku, vzniklého dopravními prostøedky, prùmyslovou výrobou, 
stavební èinností apod. a to zpravidla po omezenou dobu. Vybudováním MPHS dojde k odstínìní doèasných 
zdrojù hluku nebo se provedou hluková mìøení, která proká�í opodstatnìnost vybudování stabilní 
protihlukové stìny a její pøíznivý dopad pro �ivotní prostøedí. 

Z tohoto dùvodu je MPHS navr�ena tak, aby usnadòovala snadnou montá�, demontá� a pøepravu 
jednotlivých konstrukèních prvkù MPHS. Maximální vý�ka volnì stojící MPHS je závislá na vìtrné oblasti a 
kategorii terénu a druhu pou�itého protihlukového panelu. 

Ze statického hlediska je stìna navr�ena jako samotí�ná, odolávající tlaku vìtru a vlivu rázové vlny 
projí�dìjících vozidel podle �SN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, v souladu s po�adavky 
norem �SN EN 14388 Za�ízení pro sní�ení hluku silni�ního provozu � Specifikace a �SN EN 1794 � 1 

Za�ízení pro sní�ení hluku silni�ního provozu - Neakustické vlastnosti - �ást 1: Mechanické vlastnosti a 
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po�adavky na stabilitu. Rozhodující je zatí�ení vìtrem a dynamické zatí�ení od projí�dìjících vlakových 
souprav do rychlosti 160 km/hod. Zatí�ení pøi odklízení snìhu není ve vìt�inì pøípadù rozhodující, 
Podrobnìji je øe�eno v posouzení stability pro pou�ití na pozemních komunikacích. 

MPHS je staticky posouzena na kombinaci �íøky kotevního bloku, druhu protihlukového panelu, vìtrné 
oblasti a kategorii terénu. 

Hlavní konstrukèní prvek MPHS � kotevní blok má tvar svodidla New Jersey, vý�ka kotevního bloku je 
1100 mm, �íøku kotevního bloku definuje celková po�adovaná vý�ka stìny a èiní 1000 mm, 1200 mm,  

1300 mm nebo 1600 mm. 

Pro pøípady, kdy se mìní po�adovaná vý�ka v protihlukové stìnì a ze statického hlediska zatí�ení vìtrem 
hmotnost kotevního bloku nevyhovuje, vkládá se tzv. pøechodový blok, který umo�ní dosa�ení vìt�í vý�ky v 
po�adovaném místì protihlukové stìny nebo dosa�ení plné vý�ky ji� od zaèátku/konce protihlukové stìny.  

Na zaèátku a na konci protihlukové stìny lze osadit kotevní blok koncový, který je tvarovì upraven nábìhem 
ve sklonu 1:3.  

V pøípadì potøeby lze zabudovat kotevní blok, který má uprostøed sní�enou vý�ku na 600 mm, tzv. únikový 
blok, který za pou�ití stìnového panelu se zabudovanými samozavíracími dveømi umo�òuje únik osob z 

prostoru �el. trati.  

Jednotlivé kotevní bloky jsou sepnuty ocelovým zámkem, zabraòující vzájemnému posunu kotevních blokù 
pøi nárazu vozidla. 

Ocelové sloupky typu HEA nebo HEB jsou kotveny zabetonováním do ocelového kotevního prvku ve tvaru 
zkoseného jehlanu, který je souèástí kotevního bloku po pøedchozím ustavení do svislé polohy. 

Zpìtné rozebrání je zaji�tìno pou�itím dilataèní vrstvy z plastu mezi kotevním prvkem a betonem. Pøi 
betoná�i sloupu do kotevního prvku jsou osazeny dva úchyty s kulovou hlavou, za které je pomocí ocelového 
rámu a hydraulických panenek sloup s betonovou zálivkou vyta�en. Pøed opakovaným pou�itím se starý 
beton mechanicky odstraní. 

Mezi sloupky se osazují stìnové �elezobetonové panely SILENT®. Tyto panely mají �elezobetonovou 

(nosnou) èást tl. 110 mm v koncích zesílenou na 130 a� 180 mm podle pou�itého ocelového sloupku. 
Pohltivou vrstvu tvoøí mezerovitý materiál pøedepsaného slo�ení. Zvuková pohltivost stìnových panelù 
SILENT je DL! 12 dB podle ÈSN EN 1793 � 1, co� odpovídá døíve uvádìné kategorii A4. Lze té� osadit 
stìnovými panely, které mají zvukovou pohltivost DL! 8 dB podle ÈSN EN 1793 � 1, co� odpovídá døíve 
uvádìné kategorii A3. Zvuková neprùzvuènost v�ech panelù je DLR je min. 41 dB podle ÈSN EN 1793 � 2, 

co� odpovídá døíve uvádìné kategorii B4. 

Variantnì je mo�no pou�ít protihlukovou výplò VELOX 4003 M nebo VELOX 4003 XL v provedení 
èásteènì pohltivém nebo a� vysoce pohltivém nebo panely s pohltivou vrstvou z recyklované pry�e. 

MPHS je mo�né umístit podél komunikací bez dodateèných opatøení proti nárazu vozidel do povolené 
rychlosti max. 60 km/hod. Platí také pro umístìní mimo pozemní komunikace. 

Pro rychlost vozidel vìt�í jak 60 km/hod, je nutné pou�ít betonová svodidla MPHS s �íøkou svodidlových 
dílcù 1200 mm nebo 1600 mm, která jsou odzkou�ená podle ÈSN EN 1317 � 2 pro úroveò zadr�ení H2 
nebo H4 (li�í se pouze typem pou�itého zámku a hlavní tahovou výztu�í). 
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5 TECHNICKÉ PO�ADAVKY 

5.1 OZNA!OVÁNÍ VÝROBKU (NÁZEV, ZKRATKA, ZNA!ENÍ NA VÝROBKU) 

Jednotlivé �elezobetonové dílce MPHS jsou identifikovány evidenèním èíslem (12 a� 15 místné èíslo, 
jednoznaènì identifikující výrobek), obchodní znaèkou (je odvozena z ev. èísla) a názvem.   

Na ka�dý prefabrikát je ihned po odformování nalepen papírový �títek, který obsahuje: evidenèní èíslo, 
znaèku, název výrobku, výrobní závod, datum výroby, jméno odpovìdné osoby, hmotnost, pøípadnì 
poøadové èíslo dle kladeèského plánu. Znaèení kotevních blokù MPHS podle typu, �íøky a zpùsobu ukotvení 
sloupkù viz tabulka 1. 

Tabulka 1 

Evidenèní èíslo Znaèka Název 

593 891 719 590 010 IZX 590/19. 010 Kotevní blok MPHS � 1000 

593 891 719 590 020 IZX 590/19. 020 Kotevní blok MPHS � 1000 K (koncový) 

593 891 719 590 013 IZX 590/19. 013 Kotevní blok MPHS � 1300 

593 891 719 590 023 IZX 590/19. 023 Kotevní blok MPHS � 1300 K (koncový) 

593 891 719 590 012 IZX 590/19. 012 Kotevní blok MPHS � 1600 

593 891 719 590 022 IZX 590/19. 022 Kotevní blok MPHS � 1600 K (koncový) 

592 169 719 230 010 ABH 230 � 19.010 Kotevní blok MPHS � 1200 

592 169 719 230 020 ABH 230 � 19.020 Kotevní blok MPHS � 1200 K (koncový) 

592 169 719 230 050 ABH 230 � 19.050 Kotevní blok MPHS � 1200 U (únikový) 

592 169 719 231 010 ABH 231 � 19.010 Kotevní blok MPHS � 1200 � 6 m 

592 169 719 231 020 ABH 231 � 19.020 Kotevní blok MPHS � 1200 � 6 m K (koncový) 

592 169 719 231 050 ABH 231 � 19.050 Kotevní blok MPHS � 1200 � 6 m U (únikový) 

592 169 719 235 010 ABH 235 � 19.010 Kotevní blok MPHS � 1600 

592 169 719 235 020 ABH 235 � 19.020 Kotevní blok MPHS � 1600 K (koncový) 

592 169 719 235 050 ABH 235 � 19.050 Kotevní blok MPHS � 1600 U (únikový) 

592 169 719 236 010 ABH 236 � 19.010 Kotevní blok pøechodový MPHS � 1600/1200 � 6m 

 

Pro trvalou identifikaci opatøuje výrobce ka�dý dílec identifikaèním �títkem z plastu nebo olovìného plechu, 
nalepeným v prolisu na boèní stìnì kotevního bloku s mechanickým pøikotvením. 

Na �títku jsou uvedeny tyto údaje: 

· loga firem (pouze u plastového �títku) 

· výrobce + výrobní závod 

· datum výroby 

· oznaèení dílce 

· poøadové èíslo (volitelnì) 
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P�íklad �títku: 

LOGO �PSV + LOGO MC VELOX Praha 

�PSV s.r.o. závod Èerèany  

25. 9. 2020  

Kotevní blok MPHS � 1200  

001  

5.2 ZÁKLADNÍ ROZM�ROVÉ A HMOTOVÉ VLASTNOSTI 

Tabulka 2 

Název výrobku 

Délka 

L 

Vý�ka 

H 

�íøka 

B 

Hmotnost 

 

Beton  

 

[mm] [mm] [mm] [kg]  

Kotevní blok MPHS � 1000 3980 ± 12 1100 ± 8 1000 ± 8 12026 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1000 K (koncový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1000 ± 8 9144 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1300 3980 ± 12 1100 ± 8 1300 ± 8 7919 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1300 K (koncový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1300 ± 8 6262 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1600 3980 ± 12 1100 ± 8 1600 ± 8 8133 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1600 K (koncový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1600 ± 8 6302 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1200 3980 ± 12 1100 ± 8 1200 ± 8 8084 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1200 K (koncový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1200 ± 8 5630 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1200 U (únikový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1200 ± 8 6659 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1200 � 6 m 3980 ± 12 1100 ± 8 1200 ± 8 8089 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1200 � 6 m K (koncový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1200 ± 8 5633 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1200 � 6 m U (únikový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1200 ± 8 6664 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1600 3980 ± 12 1100 ± 8 1600 ± 8 12331 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1600 K (koncový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1600 ± 8 8333 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok MPHS � 1600 U (únikový) 3980 ± 12 1100 ± 8 1600 ± 8 10078 C 30/37 � XF4 

Kotevní blok pøechodový MPHS � 1600/1200 � 6m 3980 ± 12 1100 ± 8 1600/1200 ± 8 10209 C 30/37 � XF4 

5.3 KVALITA A VLASTNOSTI MATERIÁL� 

Slo�ky èerstvého betonu (cement, kamenivo, pøísady, pøímìsi atd.) a v�echny dal�í zabudovávané materiály, 
zejména betonáøská výztu�, úchyty, spojky, konstrukèní profily, plechy, spojovací prostøedky apod., musí 
vyhovovat po�adavkùm daných technickou dokumentací pøi respektování parametrù specifikovaných 
pøíslu�nými ÈSN, ÈSN EN, projektanta, popø. objednavatele. Naplnìní tìchto po�adavkù je ovìøováno u 
stanovených výrobkù v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona è. 22/1997 Sb. ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, zákona è. 102/2001 Sb. �O obecné bezpeènosti výrobkù� a naøízení vlády è. 163/2002 Sb. 

�Technické po�adavky na vybrané stavební výrobky�, ve znìní pozdìj�ích zmìn a doplòkù. 

5.3.1 BETON 

Prefabrikované dílce MPHS (kotevní bloky, protihlukové panely) jsou vyrábìny z betonu optimálního 
slo�ení, zaji��ující spolehlivé splnìní po�adovaných parametrù betonu s pøihlédnutím k podmínkám 
betoná�e, konstrukce, dopravy, klimatických vlivù, o�etøování apod. Základní materiály (cement, kamenivo, 
pøísady, pøímìsi a voda) a jejich mno�ství potøebné pro výrobu èerstvého betonu a jejich vlastnosti jsou 
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uvedeny v platné prùkazní zkou�ce betonu. Kotevní bloky a konstrukèní prvky protihlukových stìnových 
panelù jsou vyrobeny z betonu pevnostní tøídy C 30/37 pro stupeò vlivu prostøedí XF4. 

5.3.2 BETONÁ�SKÁ OCEL 

Pro betonáøskou výztu� je pou�ita ocel øady B500B. Betonáøská ocel pou�itá pro výrobu splòuje po�adavky 
ÈSN EN 10080 Ocel pro výztu� do betonu � Svaøitelná betonáøská ocel � V�eobecnì, ÈSN 42 0139 

Ocel pro výztu� do betonu � Svaøitelná betonáøská ocel �ebírková a hladká.  

V pøípadì pou�ití nosných èi nenosných svarù (dosa�ení vy��í tuhosti armoko�e, stabilizace polohy 

jednotlivých prutù výztu�e èi vynuceného napojení nosné výztu�e) musí být splnìny pro provádìní tìchto 
svarù ustanovení ÈSN EN ISO 17660 � 1, ÈSN EN ISO 17660 � 2.  

V pøípadì potøeby ochrany výztu�e panelù proti bludným proudùm a pøepìtí jsou tyto prefabrikáty 
ukolejnìny pøes zabetonované �roubové úchyty (pouzdra) nebo pøes zabetonované ocelové destièky, vodivì 
propojené s výztu�í prefabrikátù. Zpùsob, umístìní a èetnost øe�í RDS. Doporuèujeme umístit propojku na 
odvrácené stranì panelu od koleje. Zøízení propojky v pohltivé vrstvì je nároèné na provádìní a panely tak 
výraznì prodra�uje. 

Rozsah vstupní kontroly materiálù a pøedepsané zkou�ky upravuje platný kontrolní zku�ební plán (dále 
jen KZP). Za provádìní vstupní kontroly zodpovídá vedoucí hlavního skladu ve spolupráci s pracovníky 
ZL.  

5.3.3 DISTAN!NÍ PODLO�KY 

Typ a velikost po�adovaného krytí stanovuje výrobní dokumentace. Je nutné dodr�et po�adované min. krytí 
45 mm. Je nutné pou�ít distanèní podlo�ky betonové. 

5.4 KVALITA PROVEDENÍ A VZHLED VÝROBKU 

Po�adavky na jakost povrchu betonu protihlukových stìn stanovují pøíslu�né TKP, ZTKP, OTP a RDS.  

Povrch hutného ztvrdlého betonu, který je dán otiskem formy, splòuje po�adavky na pohledový beton PB2 
dle TKP 18. Otevøené póry jsou pøípustné od velikosti prùmìru 1 mm do 15 mm, pøièem� jejich plocha 
nesmí pøekroèit pøedepsanou hodnotu pórovitosti P2 dle TKP 18, která je max. 0,9 % testovaného povrchu 
400 ´ 400 mm.  

Drobné povrchové trhlinky, vzniklé smr��ováním betonu, jsou pøípustné do velikosti 0,2 mm a hloubky 5 

mm. Výrobky nesmí mít výrobní vady, které by nepøíznivì ovlivnily jejich únosnost a tím i pou�itelnost, 
napø. nezhutnìná místa. Drobná po�kození, ura�ené hrany v maximální souètové délce 100 mm èi ura�ené 
rohy do velikosti 20 mm, jsou pøípustná.  

Ocelové válcované profily musí být vyrobeny z pøedepsaného materiálu a jejich rozmìry musí být v platných 
tolerancích. Velikost sloupù vèetnì pøípadných navaøených ocelových opìrek z úhelníku L, musí být podle 
výkresové dokumentace. U zakonèení stojek, je poèítáno ukonèení stojky zároveò s panelem, není zde 
uva�ováno architektonické ukonèení.  

Antikorozní ochrana je provedena s ohledem na garantovanou �ivotnost �árovým zinkováním 
s garantovanou tlou��kou 80 mm. V pøípadì po�adované del�í �ivotnosti bude upravena protikorozní 
ochrana v souladu s TKP 25. Pøípadné odìry, zpùsobené manipulací, musí být zapraveny dodavatelem 
stavebního díla antikorozním nátìrem ZINGA (Výrobce: ZINGAMETALL Belgie).  

Antikorozní ochrana musí být provedena podle pøedepsaného a schváleného postupu. Pøípadné odìry, 
zpùsobené manipulací, musí být zapraveny dodavatelem stavebního díla. 

Odli�nosti barevného odstínu betonu souvisí s celou øadou faktorù vstupujících do procesu výroby, od 
vstupních surovin, charakteristických svojí pøírodní variabilitou a� po dal�í faktory spojené s vlastní 
technologií výroby jako napø. klimatické podmínky pøi výrobì a zrání výrobkù na skládce. Základní barvou 
betonu je �kála odstínu �edé barvy a barevná odli�nost není na závadu. Takté� vápenné výkvìty nejsou 

vadou, ale jedná se o pøirozený jev betonu, který se za urèitých okolností mù�e na betonových výrobcích 
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doèasnì objevit, èasem v�ak sám zmizí. Zabránit vzniku barevných odli�ností a výkvìtù v souhrnu pùsobení 
rùzných negativních vlivù je technologicky nemo�né a jedná se o pøirozenou vlastnost betonu. 

Ocelová výztu� musí mít správné rozmìry a musí být v prefabrikátu ulo�ena v souladu s výkresovou 
dokumentací.   

5.5 GARANTOVANÁ �IVOTNOST 

Pøi bì�ném u�ívání je garantovaná �ivotnost na celou protihlukovou stìnu � 25 let.   

5.6 ÚDR�BA 

Dodavatel/výrobce doporuèuje provádìní jen oèisty (èetnost upøesní provozovatel objektu podle 
specifických podmínek a vlivù �ivotního prostøedí místa objektu), a to bì�nými mechanickými prostøedky 
(tlaková voda s pøídavky saponátu a ruèní � mechanické èi�tìní). 

6 ZKOU�ENÍ 
�PSV s.r.o. má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu ve shodì s po�adavky ÈSN EN 
ISO 9001, ÈSN EN ISO 14001, ÈSN OHSAS 18001 a ÈSN EN ISO 50001. 

Integrovaný systém managementu je dozorován nezávislým certifikaèním orgánem Stavcert Praha (QMS, 
EMS, BOZP) a nezávislým certifikaèním orgánem Institut pro testování a certifikaci Zlín (EnMS). 

V zájmu objektivního, nestranného a vìrohodného posuzování kvality výroby má �PSV s.r.o. podnikovou 
zku�ební laboratoø, která je akreditovaná Èeským institutem pro akreditaci na základì posouzení splnìní 
akreditaèních kriterií podle ÈSN EN ISO/IEC 17025. Akreditace je udìlena ji� od 3. 8. 1993 pro �iroký 
rozsah zkou�ek cementù, kameniva, ocelí a betonù. Pracovníci AZL odbornì a metodicky øídí èinnost 
pracovníkù závodové zku�ebny v souladu s po�adavky konkrétních norem. Kontrolní a zku�ební postupy 
specifikují postup pøi zaji��ování pøedepsaných kontrol a zkou�ek. 

6.1 KONTROLA KVALITY VÝROBCEM 

Po�adované vlastnosti vstupních materiálù, èerstvého a zatvrdlého betonu se ovìøují kontrolními zkou�kami. 
Druhy kontrolních zkou�ek a jejich èetnosti upravuje KZP výrobce, který je samostatným technickým 
dokumentem. KZP odpovídá po�adavkùm ÈSN, TKP, OTP a ZTKP. 

Ka�dá neshoda, zji�tìná v prùbìhu vstupní, mezioperaèní a výstupní kontroly, musí být odstranìna. Pokud 
bìhem výstupní kontroly bude výrobek oznaèen jako neshodný, odpovìdný pracovník navrhne zpùsob 
opravy tak, aby po�adavky kladené na výrobek byly splnìny a aby v �ádném pøípadì nedo�lo ke zmìnì 
u�itných vlastností výrobku. Jedná-li se o pøípad neshody, kdy není mo�né �ádným zpùsobem zajistit shodu 
s plánovanými po�adavky, musí být výrobek oznaèen jako neshodný výrobek a pøemístìn na skládku pro 
tyto výrobky urèenou. 

Souèástí ka�dé dodávky je soubor dokladù o jakosti, tj. vyhodnocené kontrolní zkou�ky a mìøení dle KZP a 
KZPO, výrobní dokumentace atd. 

6.2 P!EJÍMKA, VÝSTUPNÍ KONTROLA  

Pro rozmìrovou pøejímku mù�e být s odbìratelem dohodnut pøejímací plán, který se stává souèástí kupní 
smlouvy nebo smlouvy o dílo. Jejím úkolem je zamezit expedici nekvalitních výrobkù. Kontrola spoèívá 
v provedení mìøení geometrických vlastností dílce (dle pøíslu�ného KZPO), v porovnání výsledkù mìøení 
s pøíslu�nými kritérii (uvedenými v KZPO, výrobní dokumentaci, KZP) a ve vizuálním posouzení dílce (jeho 
vnìj�ího vzhledu a kompletnosti). 

Výstupní kontrolu provádìjí øeditelem závodu povìøení pracovníci TK. Nahrazuje pøejímací øízení v pøípadì 
jejího nekonání. Povìøený pracovník má právo vyøadit z pøejímky (a tedy i z expedice) v�echny dílce, u 
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kterých nebyla prokázána shoda. Po�aduje-li odbìratel èi stavebník, nebo jím urèený dozor, úèast na 
pøejímce, je povinností výrobce mu tuto úèast umo�nit a sdìlit datum pøejímky. Pokud se v daném termínu 
k pøejímce nedostaví, pova�ují se výrobky za pøevzaté. K pøejímce je nutné dolo�it po�adovanou 
dokumentaci, prokazující vlastnosti vyrobených prefabrikovaných dílcù dle po�adavkù ÈSN, TKP, SOD, aj.  
 

7 OBJEDNÁVKA A DODÁVKA 

Dodavatel realizuje MPHS v souladu s uzavøenou smlouvou o dílo. Její celkové provedení lze pøizpùsobit 
podle pøíslu�né projektové dokumentace a doplnit o dal�í èásti, jako napø. tlumièe nárazu. 

Objednávka na dodávku MPHS musí být zákazníkem podána v�dy písemnì. Výjimkou je drobný prodej za 
hotové, kdy je obchodní pøípad uzavøen po vzájemné dohodì vystavením dodacího listu (faktury) a dokladu 
o úhradì. Jako pøedbì�nou objednávku je mo�no brát objednávku zaslanou faxem, pøípadnì pøes internet, 
musí v�ak následovat zaslání originálu objednávky po�tou. 

Ka�dá objednávka musí obsahovat tyto údaje: 

- èíslo objednávky 

- název obchodní firmy a adresu kupujícího uvedené v souladu se zápisem v obchodním rejstøíku, 
pøípadnì u �ivnostenského úøadu  

- IÈO; DIÈ 

- pøesnou adresu pøíjemce zásilky 

- sídlo penì�ního ústavu a èíslo úètu 

- pøesnou adresu fakturaèního místa 

- místo avíza, èíslo telefonu, fax, kontaktní osoba 

- pøedmìt plnìní (název výrobku, oborová skupina, výbìr z katalogu � pøi potvrzování KS s uvedením 
odkazu na výrobní sortiment musí být v�dy pøesnì uvedena platnost tohoto dokumentu, u BS je nutno 

uvést specifikaci dle pøíslu�né normy) 

- mno�ství, pøípadnì hodnota 

- pøesný název stavby a èíslo stavebního objektu (u staveb �el. koridorù) 

- zpùsob dopravy, v pøípadì dodávky �eleznièními vagóny je nutné uvést pøesný název �el. stanice (vèetnì 
bli��ího upøesnìní � èíslo koleje, vlastní vleèka  apod.) 

- termín dodání (vèetnì dílèích termínù, zahájení a ukonèení dodávek) 

- jiné údaje potøebné k realizaci dodávky 

U objednávky s pøedmìtem plnìní uvedeným jako oborová skupina, pøípadnì odkaz na katalog nebo výrobní 
sortiment, musí být v�dy pøed odbìrem kupujícím sdìleno upøesnìní výrobku, co� bude následnì písemnì 
potvrzeno. Pøi objednávání prvkù je nutno uvést pøesný název a typ výrobku, znaèku, poèet kusù, termín 
dodávky, místo urèení a zpùsob dopravy. Dodávka prvkù musí být kompletní a musí odpovídat znìní kupní 
smlouvy, uzavøené mezí dodavatelem a odbìratelem. Na ka�dou dodávku vystavuje výrobce osvìdèení o 
jakosti kompletnosti dodávky a prohlá�ení o shodì. Dal�í doklady (certifikáty apod.), výrobce zasílá na 
po�ádání. 

Objednávky pøijímají a realizace zaji��ují obì firmy, které tyto TPD spoleènì vydávají. 
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Objednávku lze zaslat na adresy: 

�PSV s.r.o.          MC VELOX Praha, s.r.o. 

          

T�ebízského 207       U Strouhy 282/1 

686 24 Uherský Ostroh       196 00 Praha 9-Mi�kovice 

spojovatelka     ' 572 419 311  fax 572 419 308  tel.: 241 412 871 

obchodní oddìlení ' 572 592 620  fax 572 419 366  mobil:  603 272 969 

e-mail: info@zpsv.cz       e-mail: info@mcvelox.cz 

8 MANIPULACE A DOPRAVA 

S dílci MPHS (kotevní blok, ocelový sloupek a protihlukový panel) manipulujeme na stavbì pomocí 
mobilních jeøábù potøebné nosnosti. Nosnost je podmínìna hmotností kotevního bloku a místními 
podmínkami pro montá� (velikost vylo�ení ramene jeøábu, sklon a míra zpevnìní podlo�í pro zapatkovaný 
jeøáb, pøístup apod.).   

Dílce k háku jeøábu pøipojujeme pomocí ocelových lan, které jsou opatøeny odpovídajícími úchyty (zpravidla 
závitové pøepravní úchyty nebo pøepravní a manipulaèní úchyty s kulovou hlavou).  

Dílce MPHS pøepravujeme z místa výroby na stavbu pomocí �eleznièní, nebo silnièní pøepravy. Na bì�ný 
silnièní návìs èi na bì�ný �eleznièní vagón lze nalo�it takové mno�ství dílcù, jaké dovoluje nosnost tìchto 
pøepravních zaøízení s ohledem na to, aby pøi nakládce a pøepravì nedo�lo k po�kození dílcù. 

Nakládka jednotlivých dílcù na shora uvedené dopravy se musí realizovat v souladu s pøepravními øády obou 
doprav (silnièní a �eleznièní) pracovníky, kteøí mají pro tyto práce pøedepsanou kvalifikaci (min. jeøábnický 
a vazaèský prùkaz).  

Kotevní bloky MPHS pøepravujeme volnì polo�ené na lo�né plo�e nákladního automobilu nebo �eleznièního 
vagónu. Výrobky musí být zabezpeèeny proti posunutí, aby nedo�lo k jejich po�kození nebo k ohro�ení 
ostatních úèastníkù dopravy. Pøeprava je mo�ná, kdy� pevnost betonu dosáhne pevnosti odpovídající 
pevnostní tøídì betonu C 20/25. 

Protihlukové panely jsou dopravovány na stojanech typu �A�, ve více vrstvách. Musí být zaji�tìna ochrana 
proti dotyku tìchto panelù mezi sebou. Na ka�dé stranì �A� stojanu musí být stejný poèet panelù. Panely 
musí být zaji�tìny proti náhodnému pøeklopení i na místì vykládky (pøíèný sklon vozovky musí být ! 3%). 

Ocelové sloupky pøepravujeme na lo�né plo�e ve vrstvách. Jednotlivé vrstvy musí být oddìleny døevìnými 
hranolky. Proti posunu musí být zaji�tìny textilními popruhy. Zavìtrování se pøepravuje ve svazku volnì na 
lo�né plo�e, svázané textilním úvazkem nebo ocelovým drátem. 

Spojovací materiál je pøepravován v samonosných ocelových nádobách. 

9 SKLADOVÁNÍ 
�B dílce MPHS se skladují na rovných, zpevnìných a pøimìøenì únosných plochách. Ukládají se podle 
druhù s vylouèením dílcù urèených k opravì, které se skladují oddìlenì. Systém skladování se volí tak, aby 

pøi uvolòování dílcù nebylo nutné dílce pøekládat. Kotevní bloky se skladují ve výrobní poloze max. ve 2 
øadách nad sebou. Spodní vrstva dílcù se ukládá na pøíèné prahy.  Jednotlivé vrstvy se prokládají prolo�kami 
ve svislici nad úlo�ným prahem. Prùchody mezi jednotlivými hranicemi musí mít �íøku 0,8 m a musí být 
stále volné bez pøeká�ek pro chùzi a musí umo�òovat pøístup pracovníkùm technické kontroly. 

Protihlukové panely se ukládají do kolmých stojanù za sebe, kolmo na podlo�í max. po 8 kusech, pøièem� se 
nesmí mezi sebou dotýkat, nebo do stojanù typu �A�. Panely musí být pøi skladování podlo�eny, aby 
nedocházelo k mechanickému poru�ení pøi pokládání a odebírání panelù ze skládky.  
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10 PODMÍNKY PRO MONTÁ�, INSTALACI, ÚDR�BU 

Pøed zahájením montá�ních prací musí být provedeno individuální posouzení podmínek v místì stavby 

odpovìdným statikem (posouzení vlivu kategorie terénu ve vazbì na max. povolenou vý�ku MPHS a 
podmínky zalo�ení) a organizace, provádìjící montá� zpracuje technologický pøedpis montá�e, který 
zohlední místní podmínky, po�adavky realizaèní dokumentace, konkrétní technické vybavení a po�adavky 
na výluky dopravy. 

Kotevní bloky se kladou za sebou na pøipravený podklad. Lze tolerovat max. pøíèný sklon do 4 %. Po 
osazení následujícího kotevního bloku se provede sepnutí pomocí ocelové spojky (brýlí).  

Následuje osazení ocelových sloupkù prùøezu H, profilu a délky podle RDS. Sloupky se fixují pomocí 
ocelových stavìcích pøípravkù, osazených na kotevním pøípravku, zabetonovaném v kotevním bloku. Po 
smìrovém vyrovnání sloupkù se provede zabetonování sloupkù betonem C 30/37 � XF4. Pøed betoná�í je 
nutné provést vlo�ení separaèní vrstvy pro snadnìj�í demontá� v pøípadì po�kození nebo odstranìní MPHS. 

První protihlukový panel je pozvolna spou�tìn a osazen tak, aby byl ve vodorovné poloze. Následující 
panely se kladou dle kladeèského plánu. Pøi osazování stìnových panelù se provede zaji�tìní panelu 
v pøírubách sloupkù pomocí vtlaèování profilu ! 10 - 30 mm z mikroporézní EPDM pry�e s dutinkou. Profil 

z mikroporézní EPDM pry�e musí být vìt�ího prùmìru ne� je spára, aby utìsnil celý prostor spáry a zároveò 
byl dobøe fixován. 

11 PODMÍNKY LIKVIDACE 

�elezobetonové dílce MPHS jsou zaøazeny podle pøílohy è. 1 vyhlá�ky è. 381/2001 Sb. do skupiny 

17 Stavební a demolièní odpady: 

Kód odpadu 17 01 01  
Odpad z betonu � dílce MPHS 

Likvidace oprávnìnou organizací podle místa stavby 

Kód odpadu 19 12 04 

Odpad tvoøený pry�ovými podlo�kami z recyklované pry�e. 
Likvidace prostøednictvím dodavatele, firma INTERTECH PLUS s.r.o. è. 316, 664 24 Drásov,  
IÈO: 25 59 76 12 

12  ZÁRUKY A REKLAMACE 

Dodavatel se zavazuje, �e v pøípadì reklamace MPHS vadu provìøí a vyjádøí se k jejímu doøe�ení do 14 dnù 
po obdr�ení reklamace. Vlastní oprava bude zaji�tìna v termínu, jen� bude stanoven po dohodì 
s reklamujícím.  Záruèní lhùta na výrobky protihlukových stìn je 5 let od pøedání stavby. V pøípadì, �e 
výrobce je pouze dodavatelem prvkù MPHS a neprovádí sám montá�, platí záruka od termínu dodání 
materiálu na stavbu. Poskytovaná záruka se nevztahuje na pøípady po�kození prvkù stìny násilným 
zpùsobem a na opotøebení neodpovídajícímu bì�nému provozu a u�ívání. 

Dojde-li k po�kození panelu po ukonèení záruèní doby, zavazuje se výrobce aktivnì spolupracovat pøi 
opravì �kod. Podle rozsahu po�kození lze v pøípadì malého rozsahu �kod provést opravu po�kozených 
panelù pøímo na místì stavby, pomocí bì�ného ruèního náøadí. Opravu je mo�no objednat u výrobce.  

Výrobce po obdr�ení po�adavku na opravu prefabrikátù zhodnotí v zastoupení odpovìdných pracovníkù 
situaci na místì stavby. Po zhodnocení rozsahu �kod navrhne ve spolupráci se zhotovitelem podrobný 
technologický a pracovní postup opravy dílcù a zhotovitel jej pøedlo�í ke schválení pøíslu�nému orgánu. 
Následnì probìhne oprava dle schváleného postupu.  
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13 SOUVISEJÍCÍ NORMY A P�EDPISY 

ÈSN EN 206+A1  Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ÈSN P 73 2404   Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplòující informace 

ÈSN EN 13369    Spoleèná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

ÈSN EN 13670   Provádìní betonových konstrukcí 

ÈSN EN 10080    Ocel pro výztu� do betonu � Svaøitelná betonáøská ocel � V�eobecnì 

ÈSN 42 0139    Ocel pro výztu� do betonu � Svaøitelná betonáøská ocel �ebírková a hladká 

ÈSN EN 1793 � 1  Zaøízení pro sní�ení hluku silnièního provozu - Zku�ební metody stanovení 
akustických vlastností - Èást 1: Vnitøní charakteristiky zvukové pohltivosti 

ÈSN EN 1793 � 2 Zaøízení pro sní�ení hluku silnièního provozu - Zku�ební metody stanovení 
akustických vlastností - Èást 2: Vnitøní charakteristiky vzduchové 
neprùzvuènosti v podmínkách difuzního zvukového pole 

ÈSN EN 14388 ed. 2 Zaøízení pro sní�ení hluku silnièního provozu - Specifikace 

ÈSN EN 1794 � 1  Zaøízení pro sní�ení hluku silnièního provozu � Neakustické vlastnosti � 

Èást 1: Mechanické vlastnosti a po�adavky na stabilitu 

ÈSN EN 1991 Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí 

ÈSN EN 1991 � 1 � 4  Eurokód 1: Zatí�ení konstrukcí - Èást 1 - 4: Obecná zatí�ení - Zatí�ení 
vìtrem 

ÈSN EN 1992   Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

TKP     Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, zejména kapitoly 16, 

    17, 18 

Pøedpis ÈD S 5/4  Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TP 104 MD ÈR   Protihlukové clony pozemních komunikací 

TP 193 MD ÈR   Svaøování betonáøské výztu�e a jiné typy spojù 

Zákon è. 22/1997 Sb. �O technických po�adavcích na výrobky�, ve znìní pozdìj�ích zmìn a doplòkù 

Naøízení vlády è. 163/2002 Sb. �Technické po�adavky na vybrané stavební výrobky�, ve znìní pozdìj�ích 
zmìn a doplòkù 

OTP S�DC: ÈD � DDC è.j. 60 650/99 � O13 Protihlukové stìny � 1. Novelizované vydání 

 

 

 

 

 

Tyto technické podmínky dodací �. TP - 01/15 �PSV 2.vydání, 

 

nahrazují 

 

 technické podmínky dodací �. 1/2015_TP - 06/04 �PSV 1.vydání z roku 
2016. 

 



 
TP � 01/15 �PSV, 2. vyd!n"  #"jen 2020 

14 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

 

MPHS je výrobek ve smyslu zákona è 22/1997 Sb. a CPR 305/2011  pro výrobky oznaèované CE nebo CCZ, 

proto se neprojektuje a není dovoleno ho nijak upravovat. 

Výrobce nebo dodavatel zaji��ují návrh øe�ení, statické posouzení a rozvinutý pohled na MPHS s výkresy 
tvaru protihlukových panelù v rozsahu a podrobnostech dle stupnì projektové dokumentace. Podkladem jsou  

základní informace od projektanta stavby o umístìní MPHS, po�adované délce a vý�ce a po�adovaných 
akustických vlastnostech clony. 


