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1 NÁZVOSLOVÍ A TERMÍNY 

Základní názvosloví a termíny, pouţívané v těchto technických podmínkách dodacích (dále jen TPD) odpovídají 

názvosloví uvedenému zejména v: 

 TKP , kapitola 16 – Protihluková opatření 

 OTP SŢDC: ČD – DDC č.j. 60 650/99 – O13 Protihlukové stěny – 1. Novelizované vydání 

 ČSN 73 0420 – 1, ČSN 73 0420 – 2, ČSN ISO 10847, ČSN EN 1794 – 1, ČSN EN 1794 – 2, ČSN EN 1793 

– 1, ČSN EN 1793 – 2, ČSN EN 1793 – 3, ČSN EN 14388, ČSN EN 14389 – 1, ČSN EN 14389 – 2 

1.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

TKP   technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TPD  technické podmínky dodací 

OTP  obecné technické podmínky 

ČSN  česká technická norma 

ČSN EN evropská norma, zavedená do soustavy norem ČSN 

ŢB  ţelezobeton, ţelezobetonový 

RDS  realizační dokumentace stavby 

TK  technická kontrola 

AZL  akreditovaná zkušební laboratoř 

ZL  závodová zkušební laboratoř 

PHS  protihluková stěna 

DLR  jednočíselná veličina pro hodnocení vzduchové neprůzvučnosti 

DLα  jednočíselná veličina pro hodnocení zvukové pohltivosti 

IZS  integrovaný záchranný systém 

1.2 TERMÍNY A DEFINICE 

Hluk – jakýkoliv zvuk, který vyvolává nepříjemný a rušivý vjem nebo má škodlivý účinek 

Protihluková stěna – zařízení pro sníţení hluku od ţelezniční nebo silniční dopravy, které zabraňuje přímému přenosu 

zvuku vzduchem 

Betonový prefabrikát (téţ „prefabrikát“) – betonový výrobek, který je vyroben na místě odlišném od konečného 
umístění ve stavbě. 

Akustický prvek – prvek, jehoţ hlavní funkcí je zajištění akustických vlastností zařízení pro sníţení hluku (pohltivý 

prvek stěnového panelu nebo pohltivý obklad).  

Konstrukční prvek – prvek, jehoţ hlavní funkcí je nést nebo drţet na místě akustické prvky zařízení pro sníţení hluku. 

Sloupek – svislý konstrukční prvek protihlukové stěny ukotvený do základu, do kterého přenáší aerodynamické 

zatíţení. 

Sokl (podezdívka) – nízký stěnový prvek umístěný mezi dvěma základy, tvoří podklad pro stěnový panel. 

Stěnový výplňový panel – základní plošný konstrukční a akustický prvek protihlukové stěny, umístěný mezi sloupy, 

přenáší aerodynamické zatíţení do sloupů. 

Úniková cesta – zpevněné plochy, průchozí a manipulační otvory mezi konstrukčními prvky, případně ke schodišti a 

bezpečnostním zábradlím 

Integrovaný záchranný systém (IZS) – je efektivní systém vazeb, pravidel, spolupráce a koordinace záchranných a 
bezpečnostních sloţek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění 

záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. 
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2 VŠEOBECNĚ 

Technické podmínky dodací TP – 06/04 ŢPSV, platí pro dodávku betonových prefabrikátů protihlukových stěn nebo 

jejich konstrukčních prvků. Platí i pro varianty, odvozené ze základních typů (rozdílná výška, tvarové a délkové změny, 
varianta s prostupem určené pro sloţky IZS, apod.), vyvolané dispozičními podmínkami konkrétního případu, kdy 

jejich pouţití není v rozporu s platnými normami, předpisy a nejsou v rozporu s předpokládaným zatíţením. 

TPD uvádějí technické parametry jednotlivých konstrukčních částí protihlukových stěn. 

Tyto TPD jsou závaznou technickou specifikací budoucích kupních smluv na dodávky výrobků výsledně určených 

k pouţití pro ţelezniční dráhy ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit Správa ţelezniční dopravní cesty, 

státní organizace. 

3 FUNKCE A POUŽITÍ 

PHS a protihlukové obklady jsou určeny k omezení účinků hluku z různých zdrojů. Rozdílnou volbou skladebních 
rozměrů PHS a pouţitím různých druhů nosných sloupů a stěnových panelů, lze dosáhnout poţadovaných parametrů 

pohltivosti a neprůzvučnosti. 

TPD stanovují poţadavky na jednotlivé konstrukční části, vyráběné ŢPSV a.s. Jedná se o: 

1. Ţelezobetonové sloupy přímé a rohové, dodávané pod obchodním názvem „Ţelezobetonový sloup PHS 2“. 

2. Ţelezobetonové stěnové panely bez pohltivé vrstvy, pouţívané i jako panely soklové (podezdívkové), dodávané 

pod obchodním názvem „Protihlukové panely odrazivé“. 

3. Ţelezobetonové panely jednostranné nebo oboustranné s pohltivou vrstvou, tvořenou pryţovými tvárnicemi, 

dodávané pod obchodním názvem „Protihlukové panely PHS 2“. 

4. Ţelezobetonové panely jednostranné nebo oboustranné s pohltivou vrsvou, tvořenou monofrakčním mezerovitým 

betonem, případně obkladovými tvárnicemi z monofrakčního mezerovitého betonu, dodávané pod obchodním 

názvem „Protihlukové panely SILENT
®
“. 

5. Ţelezobetonové panely oboustranné s pohltivou vrstvou tvořenou kombinací výše uvedených pohltivých vrstev a 
obkladů. Tedy protihlukový panel oboustranný, kde z jedné strany tvoří pohltivou vrstvu monofrakční mezerovitý 

beton, případně obkladové tvárnice z monofrakčního mezerovitého betonu jako u protihlukového panelu SILENT a 

ze strany druhé tvoří pohltivou vrstvu pryţové tvárnice, jako u protihlukového panelu PHS 2.  Technické 

specifikace jednotlivých stran viz 4.3.3 a 4.3.2. 

TPD popisují výrobky splňující poţadavky příslušných ČSN, Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah 

(dále jen TKP), příslušných obecných technických podmínek (dále jen OTP) a dalších norem a předpisů. 
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4 TECHNICKÉ POŽADAVKY 

4.1 OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ  

Jednotlivé konstrukční dílce PHS jsou identifikovány evidenčním číslem (12 aţ 15 ti místné číslo), obchodní značkou a 

názvem. Na kaţdý konstrukční dílec je ihned po odformování ve výrobním závodě nalepen papírový štítek, obsahující 

výrobní závod, evidenční číslo, značku, název výrobku, datum výroby, jméno odpovědné osoby a další údaje. 

4.2 SLOUPY 

Základní nosný prvek PHS, který přenáší zatíţení od vlastní tíhy a větru do základové konstrukce.  

4.2.1 OCELOVÉ SLOUPY  

V případě potřeby je společnost ŢPSV a.s. schopna dodat ocelové sloupy HEB (HEA) 160 pro panely tl. 110 mm, resp. 
HEB (HEA) 180 pro panely tl. 130 mm. Velikost a průřez sloupků je odvislý od statického posouzení protihlukové 

stěny (větrná oblast, charakter terénu, umístění na násypu, apod.). Pokud sloup nevyhoví statickému posouzení a je 

zapotřebí navrhnout sloup většího průřezu, je nutné v návrhu provést také rozšíření konců panelů o zvětšený rozměr 

sloupu. Antikorozní ochrana těchto sloupů je provedena nátěrovým systémem PERGE INTERNATIONAL.  

Provedení nátěrového systému se skládá z těchto dílčích kroků: 

1) tryskání konstrukce 

2) kontrola povrchu po otryskání 

3) očištění povrchu od abraziva a prachu 

4) ţárové zinkování 

5) penetrační nátěr 

6) základní nátěr 

7) vrchní vrstva 

4.2.2 ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY PHS 2 

Pokud projektová dokumentace předepisuje pouţití ţelezobetonových sloupů, pouţijí se ţelezobetonové sloupy řady 

PHS 2, které jsou staticky navrţeny a posouzeny na osovou vzdálenost 4,1 m a 6,1 m podle poţadavků Eurokódu 2: 

Navrhování betonových konstrukcí. Výsledky statického výpočtu jsou obecné a lze je pouţít pro předběţný návrh PHS. 

Pro konkrétní pouţití je nutno vţdy provést samostatné posouzení podle specifických podmínek a poměrů na dané 

lokalitě, zejména zatřídění do příslušné větrné oblasti a kategorie terénu. 

Pro přímé úseky PHS se pouţijí ţelezobetonové sloupy typ PHS 2, pro zalomení PHS se pouţijí ţelezobetonové sloupy 
typ PHS 2 rohové (se základními úhly natočení 30°, 60° a 90°). Vůle v zámcích umoţňuje natočení protihlukového 

panelu ve sloupu PHS 2 v rozmezí   15°, čímţ lze dosáhnout poţadovaného úhlu zalomení dle projektové 
dokumentace. Pomocí rohových sloupů lze vytvářet kromě zalomení vlastní PHS také úniková místa pro osoby 

přerušením a vzájemným překrytím PHS. Vyztuţení sloupů vyplývá ze statického výpočtu a je vázáno na výšku sloupu, 

větrnou oblast a kategorii terénu. 

Ţelezobetonové sloupy PHS 2 jsou určeny pro tl. panelu 110 mm. Pokud uvaţujeme v návrhu protihlukové stěny 

ţelezobetonové sloupy PHS 2 pro tl. panelu větší, je zapotřebí konce panelů zúţit na tl. 110 mm. 

Technické údaje sloupů PHS 2, viz Tab. č. 1 . 
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Tab. č. 1  Technické údaje sloupů PHS 2: 

Název

(pouţití "zakázková výroba" v názvu zohledňuje poţadavek na 

rozdílnou délku vyráběných sloupů pro konkrétní skladbu PHS)

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 4,1 C 50/60 XF4

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 4,1 - 30° C 50/60 XF4

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 4,1 - 60° C 50/60 XF4

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 4,1 - 90° C 50/60 XF4

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 6,1 C 50/60 XF4

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 6,1 - 30° C 50/60 XF4

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 6,1 - 60° C 50/60 XF4

Zakázková výroba ţelezobetonových sloupů PHS 2 - 6,1 - 90° C 50/60 XF4

Objem 

[m
3
/m]

Hmotnost 

[kg/m]
Třída betonu

Výška nad 

terénem [m]

1,4 - 6,0 v 

závislosti na 

RDS a 

statickém 

výpočtu.

Dle RDS a 

statického 

výpočtu.

Dle RDS a 

statického 

výpočtu.

 
Pozn.: 
4,1 (6,1)  sloup je navržen pro max. osovou vzdálenost 4,1m (6,1m) 
30°, 60°, 90° základní úhel zalomení PHS 
PHS 2 obchodní označení prvků protihlukové stěny, dříve vyráběné pouze v kombinaci se železobetonovými sloupy 

PHS 2 a s panely s pohltivou vrstvou z recykl. pryže typ PHS 2, dnes lze osadit i jiné druhy panelů. 

4.3 STĚNOVÉ PRVKY 

Stěnové ţelezobetonové panely jsou vyráběny zpravidla délky 3,95 m nebo 5,95 m pro osovou vzdálenost ocelových 

sloupů 4,0 m nebo 6,0 m a pro osovou vzdálenost ŢB sloupů PHS 2 4,1 m nebo 6,1 m. 

Stěnové prvky (panely) jsou staticky navrţeny podle poţadavků Eurokódu 2: Navrhování betonových konstrukcí.  

Stěnové prvky jsou vyráběny jako: 

a) odrazivé – panel je tvořen ţelezobetonovou deskou tl. 110 mm (130 mm), pouţití i jako panel soklový   
b) pohltivé – panel je tvořen ţelezobetonovou nosnou deskou tl. 110 mm (130 mm), která je doplněna z jedné nebo 

obou stran o vrstvu pohlcující hluk 

Pouţitím různých materiálů a jejich kombinací lze docílit různé úrovně pohltivosti a architektonického ztvárnění hotové 

PHS. Podle druhu materiálu, pouţitého k vytvoření pohltivé vrstvy, dělíme stěnové prvky na: 

a) stěnové panely s pohltivou vrstvou, tvořenou tvárnicemi z recyklované pryţe typ PHS 2 

b) stěnové panely s pohltivou vrstvou, tvořenou mezerovitým betonem typ SILENT
® 

c) stěnové panely s oboustrannou pohltivou vrstvou, tvořenou jedním typem nebo kombinací výše uvedených 

materiálů 

Výšky: 

a) u soklových panelů min. 0,5 m (tvar a výšku soklového panelu upřesňuje projektová dokumentace) 

b) u stěnových panelů typ PHS 2 v modulu 0,5 m nebo 1,0 m (dle typu pouţité pryţové tvárnice) 
c) u stěnových panelů typ SILENT®  0,5 – 3,1 m 

Technické údaje stěnových panelů viz Tab. č. 2 : 
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Tab. č. 2  Technické údaje stěnových panelů: 

Název

(pouţití "zakázková výroba" v názvu zohledňuje poţadavek na rozdílnou délku 

vyráběných sloupů pro konkrétní skladbu PHS)

Zakázková výroba odrazivých protihlukových panelů 3950 ± 5 C 30/37 XF4 -

Zakázková výroba odrazivých protihlukových panelů - 5,95 5950 ± 5 C 30/37 XF4 -

Zakázkový výroba protihlukových panelů PHS 2 3950 ± 5 C 30/37 XF4 A2, A3

Zakázkový výroba protihlukových panelů PHS 2 - 5,95 5950 ± 5 C 30/37 XF4 A2, A3

Zakázkový výroba protihlukových panelů SILENT 3950 ± 5 C 30/37 XF4 A3

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT - 5,95 5950 ± 5 C 30/37 XF4 A3

Zakázkový výroba protihlukových panelů SILENT 24 3950 ± 5 C 30/37 XF4 A3

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT 24 - 5,95 5950 ± 5 C 30/37 XF4 A3

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT VV a VV/P 3950 ± 5 C 30/37 XF4 A3, A4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT VV a VV/P - 5,95 5950 ± 5 C 30/37 XF4 A3, A4

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT Tv 24 3950 ± 5 C 30/37 XF4 A3

Zakázková výroba protihlukových panelů SILENT Tv 24 - 5,95 5950 ± 5 C 30/37 XF4 A3

Kategorie 

pohltivosti 

PHS

Délka 

[mm]

5
0

0
 

 3
1

0
0

 ±
 3

1
1

0
 ±

 2
 (

1
3

0
 ±

 2
)

Výška 

[mm]

Tloušťka 

nosné 

desky 

[mm]

Třída betonu

Pozn.: 
5,95  panel je navržen pro osovou vzdálenost ocelových sloupů 6,0m 
VV  dezén upraven do tvaru velké vlny (VV/P pohltivost až A4 s předsazenými panely) 
Tv  dezén ve tvaru „trapéz“ 
24  monofrakční vrstvu mezerovitého betonu tvoří frakce 2/4 mm 

Vzduchová neprůzvučnost všech nabízených panelů je kategorie B3 podle ČSN EN 17932. 

 

 

Obr. č. 1 Řez panelem a sloupem HEB 160 vč. vloženého těsnění. 

 

Obr. č. 2 Řez panelem a sloupem PHS 2 vč. vloženého těsnění. 
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Tab. č. 3  Délky panelů a osové vzdálenosti jednoho pole sestavy: 

 



TP – 06/04 ŢPSV           prosinec 2015 

  

 10  

4.3.1 ODRAZIVÝ PROTIHLUKOVÝ PANEL (SOKLOVÝ) 

Protihlukové panely odrazivé tvoří ţelezobetonový nosný panel tloušťky 110 mm nebo 130 mm, vyráběné z betonu 

pevnostní třídy C 30/37, pro stupeň vlivu prostředí XF4. Na přání zákazníka můţe být čerstvý beton probarvován 

barevnými pigmenty v základních barvách a jejich odstínech. Takto vyrobený ţelezobetonový panel lze pouţít jako 

„soklový“ nebo „stěnový odrazivý“. 

Povrch protihlukového panelu je moţné vzhledově upravit vytvořením reliéfu pomocí matric umístěných ve formách a 
(nebo) zdrsněním povrchu ve svislém směru kartáči, případně taţenou vlhčenou jutou.  

Plošná hmotnost panelů odrazivých při tl. 110 mm činí cca 269,0 kg/m2, při tl. 130 mm činí 316 kg/m2. 

 

Obr. č. 3 Příklad odrazivého protihlukového panelu. 

4.3.2 STĚNOVÝ PANEL TYP „PHS 2“ 

Protihlukové stěnové panely PHS 2, patří do skupiny pohltivých stěnových panelů, jejichţ pohltivou vrstvu tvoří 
nalepená pohltivá tvárnice z recyklované pryţe. Základní technické údaje pohltivých tvárnic jsou uvedeny v Tab. č. 4 . 

Tab. č. 4  Základní technické údaje pohltivých tvárnic z recyklované pryže: 

Název výrobku Délka [mm] Šířka [mm]
Tloušťka 

[mm]
Hmotnost [kg]

Kategorie 

pohltivosti 

PHS

Protihluková tvárnice 500/500 500 ± 1,5 500 ± 1,5 70 ± 0,5 10,9  11,1* A2

Protihluková tvárnice 1000/1000 1000 ± 1,5 1000 ± 1,5 60 ± 0,5 37,3  38,04* A2

Protihluková tvárnice 1000/1000 vlnka 1000 ± 1,5 1000 ± 1,5 60 ± 0,5 34,0 A3  

Výrobu a dodávky tvárnic z recyklované pryţe zajišťuje firma: 

INTERTECH PLUS s.r.o.  

č. 316, 664 24 Drásov,  

IČO: 25 59 76 12.  

Jedná se o výrobek z granulované pryţe, obdélníkového dezénu. Vyrábí se v 6 základních barevných odstínech (černá, 

šedá, hnědá, červená, zelená, modrá). Sytost barev je moţné dle poţadavku odběratele upravovat. Další barevnou paletu 

je moţné docílit dodatečnou barevnou úpravou nástřikem vhodných barev. Tyto desky se vyznačují dlouhou ţivotností 

a schopností zachovat si dlouhodobě stejné vlastností i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. V případě 

poškození je moţné pouţité desky opět plně recyklovat. 
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Jako vhodné lepidlo pro uchycení všech typů pryţových tvárnic se ukázalo polyuretanovým lepidlo OKAMUL PU. 

Postup při přípravě a aplikaci viz technický list, který je k dispozici na: 

www.kiesel.cz/upload/produkty/Okamul_PU_K.pdf 

Jedná se o dvousloţkové polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel. Má velmi dobré přilnavé vlastnosti, je tvrdý a 

odolný vůči povětrnostním vlivům. Smíchané lepidlo se nanáší na suchý, čistý povrch ozubenou stěrkou. V případě 

lepení tvárnic na svislých stěnách je vhodné fixovat nalepenou tvárnici proti případnému pohybu pomocí nastřelených 
hřebů nebo pomocí naraţených plastových hřebů do předvrtaných otvorů.  

Je nutné zamezit zatékání dešťové vody osazením horního uzavíracího prvku z betonu nebo oplechováním z materiálů 

TiZn, případně Cu (pokud je PHS umístěna na trati bez elektrifikace), nebo utěsněním horní kontaktní spáry trvale 

pružným tmelem na bázi butylkaučuku, apod. Doporučujeme stavbařský butylenový tmel fy Den Braven. Příklad 

uzavíracího prvku viz Obr. č. 4. 

 

Obr. č. 4 Panel PHS 2 s betonovým uzavíracím prvkem. 

 

 

Obr. č. 5 Příklad protihlukového stěnového panelu PHS 2. 

 

Nosná část je shodná s panelem odrazivým viz bod 4.3.1. Plošná hmotnost panelů PHS 2 při tl. 110 mm činí cca 313,0 

kg/m2, při tl. 130 mm činí 360 kg/m2. 
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4.3.3 PROTIHLUKOVÉ STĚNOVÉ PANELY SILENT
®
, SILENT

®
 24, SILENT

®
 VV A VV/P,SILENT

®
 TV 

24 

Pohltivá vrstva panelů SILENT® je vyrobena z monofrakčního mezerovitého betonu a můţe být probarvena 

v základních barvách a jejich odstínech. 

a) Protihlukové panely SILENT® jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou vrstvu protihlukového 

panelu, tvoří 50 mm tlustá deska s vlnkami 80 mm vysokými, s osovým rozpětím 100 mm nebo deska 
s kazetovým vzorem. Označení SILENT® 24 je pro pouţití kameniva frakce 2/4 mm. 

b) Protihlukové panely SILENT® VV a VV/P (velká vlna) jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou 

vrstvu protihlukového panelu, tvoří 90 mm tlustá deska s vlnkami 110 mm vysokými, s osovým rozpětím 125 

mm. Protihlukové panely SILENT® VV jsou konstruovány pro hodnotu zvukové pohltivosti  A3 dle ČSN EN 

1793–1 a VV/P jako předsazené před sloupy pro hodnotu zvukové pohltivosti  A4 dle ČSN EN 1793 – 1. 

c) Protihlukové panely SILENT® Tv 24 jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou vrstvu protihlukového 

panelu, tvoří 130 mm tlustá deska s vlnkami ve tvaru „trapéz“ 40 mm vysokými, s osovým rozpětím 100 mm.  

Pokud vznikne v rámci projektové a výrobní dokumentace poţadavek na provedení povrchové úpravy nástřikem barvy, 

je nutné pouţít vhodnou barvu v min. mnoţství a aplikovat nástřik tak, aby nedošlo k zaplnění pórů protihlukové vrstvy 

a tím i ke zmenšení pohltivých vlastností protihlukových panelů. Výrobce doporučuje pouţití barev od fy MC – 

Bauchemie. Vhodnost této barvy byla prokázaná měřením protihlukových vlastností autorizovanou osobou CSI, 
pracoviště Zlín. 

Nosná část je shodná s panelem odrazivým viz bod 4.3.1. 

 

Obr. č. 6 Příklad protihlukového stěnového panelu SILENT. 

4.3.4 PROTIHLUKOVÉ STĚNOVÉ PANELY S PRŮCHODEM PRO IZS 

Panel s průchodem pro IZS pod obchodním názvem HOPKIRK je variantou protihlukových panelů, vyráběných 

společností ŢPSV, viz kapitoly 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 a jejich kombinací – jednostranný, oboustranný, rozdílné materiály, 
výšky a tvaru dézénů akustických prvků apod. 

Tyto panely slouţí pro snadný a rychlý prostup protihlukovou stěnou pro pracovníky IZS v případě mimořádných 

událostí. Běţně pouţívaná řešení, kde prostup je trvalý a umoţňuje nedovolený přístup osob do prostoru kolejí (únikové 

dveře, přesahy stěn apod.), vzniká prostup prořezáním nosné výztuţe po stranách a v horní části obvodu a vytlačením 

(vyklopením) vyřezané části panelu směrem ke koleji. Vyklopená část vytvoří ze strany koleje rampu. Tento typ panelu 

se pouţije v místech, kde je poţadován nouzový únik podle schválené projektové dokumentace stavby příslušné 

protihlukové stěny. 
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Protihlukové stěnové panely typ HOPKIRK se vyrábí v délkách 3950 mm a 5950 mm pro osovou vzdálenost 

4 m (4,1 m pro ŢB sloupy typ PHS 2) a 6 m (6,1 m pro ŢB sloupy typ PHS 2) a výšky 2,5 m. Tloušťka nosného 

ţelezobetonového panelu je 110 mm. Panel má integrovaný soklový panel standardní výšky 0,5 m. Výšku lze podle 

poţadavku projektové dokumentace měnit. Příklad protihlukového stěnového panelu HOPKIRK jednostranný typ 

SILENT
®
 viz Obr. č. 7. 

 

Obr. č. 7 Příklad varianty protihlukového panelu s prostupem pro IZS - Hopkirk. 

 

 

Obr. č. 8 Detail horního rohu drážky a výztuže. 

V panelu je vytvořena ze strany koleje dráţka lichoběţníkového tvaru, která vytváří hranici otvoru prostupu o 

rozměrech 1700 × 1700 mm. Hloubka dráţky zasahuje aţ k výztuţi viz Obr. č. 9. Betonářskou výztuţ je nutné chránit 

proti korozi dvěma nátěry dvousloţkové epoxidové barvy s přesahem na obě strany min. 150 mm. 

Ze strany odvrácené od koleje je v místě dráţky po obvodě integrován fasádní polystyren tl. 40 mm, který je z  vnější 

strany krytý proti účinkům povětrnostních vlivů ochranným nátěrem na bázi tenkovrstvých omítkovin, nátěrů, případně 

překrytí samolepící fólií viz Obr. č. 9. 
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Obr. č. 9 Detail drážky v řezu a výztuže. 

V případě poţadavku na oboustranný akustický prvek je nutné na straně odvrácené od koleje zachovat oblast širokou 

200 mm od místa řezu bez pohltivého obkladu. Tato vzdálenost zajistí přístupnost rozbrušovací pily a její potřebnou 

hloubku řezu viz Obr. č. 7. 

Postup při provádění prostupu panelem: 

Samotný prostup se realizuje prořezáním polystyrénu a betonářské výztuţe motorovou rozbrušovací pilou o průměru 

kotouče 300 mm.  

1) První řez se vede v horní části prostupu přes polystyren ve výšce cca 2 m (neobsahuje betonářskou výztuţ, 
proto řez je velmi rychlý a není fyzicky namáhavý). Výška 2 m umoţňuje provedení řezu průměrně vysokým 

pracovníkem bez nutnosti pomocných přípravků jako např. ţebřík apod.  

2)  Následně se provedou řezy po obou svislých stranách prostupu, kdy je nutné přeříznout betonářskou výztuţ ø 

8 mm v počtu 16 řezů na kaţdé straně. Při provádění druhého svislého řezu je vhodné jistit polohu prostupu 

mírným tlakem na vyřezávaný díl prostupu. 

3) Po vizuálním ověření, ţe na odvrácené straně protihlukové stěny se nepohybují lidé, se tlakem na vyřezaný díl 

provede vyklopení vyřezané části směrem ke koleji. Vyklopená část vytvoří na straně koleje přístupovou 

rampu prostupu, viz Obr. č. 10. 

4) Po pouţití panelu IZS při zásahu je třeba tento panel vyměnit za nový. 

 

Obr. č. 10 Znázornění provádění prostupu panelem s prostupem pro IZS - Hopkirk (zprava doleva). 
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4.4 KVALITA A VLASTNOSTI MATERIÁLŮ 

Sloţky čerstvého betonu (cement, kamenivo, přísady, příměsi atd.) a všechny další zabudovávané materiály, zejména 

betonářská výztuţ, úchyty, spojky, konstrukční profily, plechy, spojovací prostředky apod. splňují poţadavky zákonů č. 

22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. „O technických poţadavcích na výrobky“, zákona č. 102/2001 Sb. „O 

obecné bezpečnosti výrobků“ a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. „Technické poţadavky na vybrané stavební výrobky“ ve 

znění pozdějších změn a doplňků. 

4.4.1 BETON 

Protihlukové panely jsou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 30/37 pro třídu prostředí XF 4, ţelezobetonové sloupy 

PHS 2 jsou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 50/60 pro třídu prostředí XF4. 

4.4.2 BETONÁŘSKÁ OCEL 

Pro betonářskou výztuţ je pouţita ocel řady B500B. Betonářská ocel pouţitá pro výrobu splňuje poţadavky ČSN EN 

10080 Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, ČSN 42 0139 Ocel pro výztuţ do betonu – 
Svařitelná betonářská ocel ţebírková a hladká. Betonářská ocel je ve výrobně skladována dle profilu, ohýbá se 

zastudena. Svary musí být provedeny dle ČSN a TP 193 Svařování betonářské výztuţe a jiné druhy spojů. 

V případě pouţití nosných či nenosných svarů (dosaţení vyšší tuhosti armokoše, stabilizace polohy jednotlivých prutů 

výztuţe či vynuceného napojení nosné výztuţe) musí být splněny pro provádění těchto svarů ustanovení  

ČSN EN ISO 17660 – 1, ČSN EN ISO 17660 – 2.  

V případě potřeby ochrany výztuţe ţelezobetonových sloupů či panelů proti bludným proudům a přepětí jsou tyto 

prefabrikáty ukolejněny přes zabetonované šroubové úchyty (pouzdra) nebo přes zabetonované ocelové destičky, 

vodivě propojené s výztuţí prefabrikátů. Způsob, umístění a četnost řeší RDS. Doporučujeme umístit propojku na 

odvrácené straně panelu od koleje. Zřízení propojky v pohltivé vrstvě je obtíţnější na provádění. 

Rozsah vstupní kontroly materiálů a předepsané zkoušky upravuje platný kontrolní zkušební plán (dále jen KZP). Za 

provádění vstupní kontroly zodpovídá vedoucí hlavního skladu ve spolupráci s pracovníky ZL.  

4.5 KVALITA PROVEDENÍ A VZHLED VÝROBKŮ 

Poţadavky na jakost povrchu betonu protihlukových stěn stanovují příslušné TKP, ZTKP, OTP a RDS.  

Povrch hutného ztvrdlého betonu splňuje poţadavky na pohledový beton PB3 dle TP ČBS 03. Povrchové dutinky 

(pórů) jsou přípustné do velikosti 10×10 mm a hloubky 5 mm, přičemţ jejich plocha nesmí překročit předepsanou 

hodnotu pórovitosti P3 dle TP ČBS 03. Větší mnoţství dutinek, případně otřepů po odformování, je nutno ještě 

začerstva zahladit. Drobné povrchové trhlinky, vzniklé smršťováním betonu, jsou přípustné do max. šířky 0,1 mm a 

hloubky 5 mm. Výrobky nesmí mít výrobní vady, jako jsou nezhutněná místa, které by nepříznivě ovlivnily jejich 

únosnost, a tím i pouţitelnost. Drobná poškození, uraţené hrany v max. součtové délce 100mm či uraţené rohy do 
velikosti 20 mm, jsou přípustná. 

Ocelová výztuţ musí mít správné rozměry a musí být v prefabrikátu uloţena v souladu s výkresovou dokumentací.   

Ocelové válcované profily musí být vyrobeny z předepsaného materiálu a jejich rozměry musí být v platných 

tolerancích. Velikost sloupů včetně případných navařených ocelových opěrek z úhelníku L, musí být podle výkresové 

dokumentace. U zakončení stojek, je počítáno ukončení stojky zároveň s panelem, není zde uvaţováno architektonické 

ukončení.  

Antikorozní ochrana musí být provedena podle předepsaného a schváleného postupu. Případné oděry, způsobené 

manipulací, musí být zapraveny dodavatelem stavebního díla.  

4.6 GARANTOVANÁ ŽIVOTNOST 

Při běţném uţívání je garantovaná ţivotnost na celou protihlukovou stěnu  25 let. 

4.7 ÚDRŽBA 

Dodavatel / výrobce doporučuje provádění jen očisty (četnost upřesní provozovatel objektu podle specifických 

podmínek a vlivů ţivotního prostředí místa objektu), a to běţnými mechanickými prostředky (tlaková voda s přídavky 

saponátu a ruční  mechanické čištění). 



TP – 06/04 ŢPSV           prosinec 2015 

  

 16  

5 ZKOUŠENÍ 

ŢPSV a.s. od září roku 2006 rozšířila systém QMS na integrovaný systém managementu ve shodě s poţadavky ČSN EN 

ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. 

Integrovaný systém managementu je certifikován a dozorován nezávislým certifikačním orgánem TZÚS Praha. Systém 

QMS je certifikován a dozorován i Sdruţením pro certifikaci systémů jakosti.  

V zájmu objektivního, nestranného a věrohodného posuzování kvality výroby má ŢPSV a.s. podnikovou zkušební 

laboratoř, která je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kriterií 

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Akreditace je udělena jiţ od 3. 8. 1993 pro široký rozsah zkoušek cementů, 

kameniva, ocelí a betonů. Pracovníci AZL odborně a metodicky řídí činnost pracovníků závodové zkušebny v souladu s 

poţadavky konkrétních norem. Kontrolní a zkušební postupy specifikují postup při zajišťování předepsaných kontrol a 

zkoušek.  

5.1 KONTROLA KVALITY VÝROBCEM 

Poţadované vlastnosti vstupních materiálů, čerstvého a zatvrdlého betonu se ověřují kontrolními zkouškami. Druhy 

kontrolních zkoušek a jejich četnosti upravuje kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP) výrobce, který je samostatným 

technickým dokumentem. KZP a musí odpovídat poţadavkům ČSN, TKP SD, OTP a ZTKP.  

Součástí kaţdé dodávky je soubor dokladů o jakosti, tj. vyhodnocené kontrolní zkoušky a měření dle KZP a kontrolních 

zkušebních postupů (dále jen KZPO), výrobní dokumentace atd. 

5.2 PŘEJÍMKA, VÝSTUPNÍ KONTROLA  

Pro rozměrovou přejímku můţe být s odběratelem dohodnut přejímací plán, který se stává součástí kupní smlouvy nebo 

smlouvy o dílo. Jejím úkolem je zamezit expedici nekvalitních výrobků. Kontrola spočívá v provedení měření 

geometrických vlastností dílce (dle příslušného KZPO), v porovnání výsledků měření s příslušnými kritérii (uvedenými 

v KZPO, výrobní dokumentaci, KZP) a ve vizuálním posouzení dílce (jeho vnějšího vzhledu a kompletnosti). 

Výstupní kontrolu provádějí ředitelem závodu pověření pracovníci TK. Nahrazuje přejímací řízení v případě jejího 

nekonání. Pověřený pracovník má právo vyřadit z přejímky (a tedy i z expedice) všechny dílce, u kterých nebyla 

prokázána shoda. Poţaduje-li odběratel či stavebník, nebo jím určený dozor, účast na přejímce, je povinností výrobce 

mu tuto účast umoţnit a sdělit datum přejímky. Pokud se v daném termínu k přejímce nedostaví, povaţují se výrobky za 

převzaté. K přejímce je nutné doloţit poţadovanou dokumentaci, prokazující vlastnosti vyrobených prefabrikovaných 

dílců dle poţadavků TKP, ZTKP, SOD aj. 

6 OBJEDNÁVKA A DODÁVKA 

Dodavatel zajišťuje jednak samostatnou dodávku všech jednotlivých dílů v rozsahu smluvně sjednané objednávky, ale 

je schopen realizovat i kompletní objekty protihlukových stěn v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Jejich celkové 

provedení lze přizpůsobit podle příslušné projektové dokumentace jak v řešení základové konstrukce, tak v rozměru a 

tvaru stěn a pouţití svislých nosných prvků. 

Objednávka na dodávku betonových výrobků musí být zákazníkem podána vţdy písemně. Výjimkou je drobný prodej 

za hotové, kdy je obchodní případ uzavřen po vzájemné dohodě vystavením dodacího listu (faktury) a dokladu o 

úhradě. Jako předběţnou objednávku je moţno brát objednávku zaslanou faxem, případně přes internet, musí však 
následovat zaslání originálu objednávky poštou. 

Kaţdá objednávka musí obsahovat tyto údaje: 

 číslo objednávky 

 název obchodní firmy a adresu kupujícího uvedené v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, případně u 

Ţivnostenského úřadu  

 IČO; DIČ 

 přesnou adresu příjemce zásilky 

 sídlo peněţního ústavu a číslo účtu 

 přesnou adresu fakturačního místa 
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 místo avíza, číslo telefonu, fax, kontaktní osoba 

 předmět plnění (název výrobku, oborová skupina, výběr z katalogu – při potvrzování KS s uvedením odkazu na 

výrobní sortiment musí být vţdy přesně uvedena platnost tohoto dokumentu, u BS je nutno uvést specifikaci dle 

příslušné normy) 

 mnoţství, případně hodnota 

 přesný název stavby a číslo stavebního objektu (u staveb ţel. koridorů) 

 způsob dopravy, v případě dodávky ţelezničními vagóny je nutné uvést přesný název ţel. stanice (včetně bliţšího 

upřesnění – číslo koleje, vlastní vlečka  apod.) 

 termín dodání (včetně dílčích termínů, zahájení a ukončení dodávek) 

 jiné údaje potřebné k realizaci dodávky 

U objednávky s předmětem plnění uvedeným jako oborová skupina, případně odkaz na katalog nebo výrobní sortiment, 

musí být vţdy před odběrem kupujícím sděleno upřesnění výrobku, coţ bude následně písemně potvrzeno. Při 

objednávání prvků je nutno uvést přesný název a typ výrobku, značku, počet kusů, termín dodávky, místo určení a 

způsob dopravy. Dodávka prvků musí být kompletní a musí odpovídat znění kupní smlouvy, uzavřené mezí 

dodavatelem a odběratelem. Na kaţdou dodávku vystavuje výrobce osvědčení o jakosti kompletnosti dodávky, 

prohlášení o shodě a osvědčení SŢDC. Další doklady (certifikáty apod.), výrobce zasílá na poţádání. 

Objednávku lze zaslat na adresy: 

ŽPSV a.s. obchodní oddělení  

Třebízského 207 

686 24 Uherský Ostroh 

ústředna    572 419 311  fax 572 419 308 

obchodní oddělení  572 591 620  fax 572 419 366  

e-mail: info@zpsv.cz 

ŢPSV a.s. výrobní závod Čerčany 

257 22 Čerčany 

ústředna    317 477 103  fax 317 776 258 

expedice   317 477 107    

ředitel závodu   317 477 101 
e-mail:   info@ce.zpsv.cz 

ŢPSV a.s. výrobní závod Litice nad Orlicí 

564 01 Žamberk 

ústředna    469 779 250  fax 465 629 279 

expedice   469 779 245    

ředitel závodu   469 779 230 

e-mail:   info@li.zpsv.cz 

ŢPSV a.s. výrobní závod Uherský Ostroh 

687 24 Uherský Ostroh 

ústředna    572 430 660  fax 572 430 670 

expedice   572 430 654    
ředitel závodu   572 430 650 

e-mail:   info@uo.zpsv.cz 

7 MANIPULACE A DOPRAVA 

Ve sloupech je zabudována dvojice závitových přepravních úchytů pro manipulaci s prvky ve výrobně a při dopravě. 

Montáţ stojek do kalichů pilot či patek se provádí pomocí přepravního úchytu s kulovou hlavou, umístěného na vrcholu 

sloupu. Manipulace ve vodorovné rovině probíhá pomocí jeřábu s lanovým závěsem nebo vysokozdviţným vozíkem. 

Při osazování se pouţívá jeřábu s lanovým závěsem. 

Panely jsou opatřeny dvojicí závitových přepravních úchytů, které slouţí také pro manipulaci a následnou montáţ. 

S protihlukovými a soklovými panely se manipuluje pouze ve svislé poloze, přičemţ se pouţívá manipulačních úchytů 
umístěných v horní straně panelu, do těchto úchytů se našroubují oka nebo závěsy, odpovídající váze panelu. 

mailto:slapakova@zpsv.cz
mailto:info@ce.zpsv.cz
mailto:info@li.zpsv.cz
mailto:info@uo.zpsv.cz
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Při manipulaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození dílců nebo ohroţení zdraví a ţivota osob. 

Výrobky se dopravují ţelezničními a silničními dopravními prostředky v souladu s platnými předpisy dané dopravy.  

Ţelezobetonové sloupy jsou loţeny ve vodorovné poloze na podklady ve více vrstvách, které jsou proloţeny dřevěnými 

proklady. Krajní rohové sloupy musí být zajištěny klíny proti překlopení. Počet vrstev je omezen nosností dopravního 

prostředku a počtem, maximálně 3.  

Protihlukové a soklové panely jsou uloţeny na stojanech typu „A“, mohou být poloţeny dva na jedné straně stojanu, 
avšak musí být zajištěna ochrana proti dotyku těchto panelů mezi sebou. Na kaţdé straně „A“ stojanu musí být stejný 

počet panelů. Výrobky musí být zabezpečeny proti posunutí nebo překlopení, aby nedošlo k poškození nebo k ohroţení 

ostatních účastníků dopravy, čí zdraví a ţivota osob. 

8 SKLADOVÁNÍ PRVKŮ 

Skládky hotových výrobků musí být rovné, zpevněné a odvodněné. 

Železobetonové sloupy se ukládají odděleně podle typu a délky. Ukládají se naleţato na kratší stěnu do stohů na sebe, a 

to max. v 5 vrstvách, přičemţ jednotlivé vrstvy jsou proloţeny dřevěnými proklady. U rohových sloupů musí být 

zajištěny krajní sloupy klíny proti překlopení. Vzdálenost prokladů musí být cca v 1/4 aţ 1/5 celkové délky od obou 
okrajů. Proklady musí být umístěny přesně nad sebou, aby nedocházelo k namáhání sloupů na ohyb a střih. 

Stěnové panely se ukládají do stojanů za sebe, kolmo na podloţí max. po 8 kusech, přičemţ se nesmí mezi sebou 

dotýkat, nebo do stojanů typu „A“. Panely musí být při skladování podloţeny, aby nedocházelo k mechanickému 

porušení při pokládání a odebírání panelů ze skládky.  

Soklové panely se ukládají do stojanů za sebe, kolmo na podloţí max. po 10 kusech, přičemţ se nesmí mezi sebou 

dotýkat, nebo do stojanů typu „A“. Panely musí být při skladování podloţeny, aby nedocházelo k mechanickému 

porušení při pokládání a odebírání panelů ze skládky.  

9 PODMÍNKY PRO MONTÁŽ, INSTALACI, ÚDRŽBU 

Před zahájením montáţních prací musí být provedeno individuální posouzení podmínek v místě stavby odpovědným 
statikem (posouzení vlivu kategorie terénu ve vazbě na max. povolenou výšku PHS a podmínky zaloţení) a organizace, 

provádějící montáţ zpracuje technologický předpis montáţe, který zohlední místní podmínky, poţadavky realizační 

dokumentace, konkrétní technické vybavení a poţadavky na výluky dopravy. 

9.1.1 MONTÁŽ SLOUPŮ 

Montáţ ocelových a ţelezobetonových sloupů se provádí do předem připravených ţelezobetonových kalichů. Kalichy 
umoţňují směrovou a výškovou rektifikaci osazených sloupů. U plošných základů (prefabrikované základy) jsou 

kalichy jejich integrální součástí, u základů hlubinných (vrtané piloty) se provádí do kruhového nebo čtvercového 

bednění z betonu C 30/37  XF4. Po osazení a následné směrové a výškové rektifikaci se sloupy fixují v poţadované 
poloze pomocí dřevěných klínů zaklíněných mezi sloupem a stěnami kalichu a v případě větší délky sloupů pomocnými 

ocelovými táhly, které jsou ukotveny dolním koncem pomocí zemních kotev v okolním terénu a v horní částí jsou 

napojeny na ocelovou manţetu, navlečenou na sloupu. Následně se provede zmonolitnění zálivkou s cementovými 

pojivy pevnostní třídy C 35/45  XF4.  

9.1.2 MONTÁŽ SOKLOVÝCH A STĚNOVÝCH PANELŮ 

Soklové panely tvoří hlavní vodorovný nosný a stabilní prvek stěny, který umoţňuje přenesení svislého zatíţení od 
stěnových panelů do základových konstrukcí. Tvar soklových panelů se můţe lišit. Přesný tvar a výšku soklového 

panelu předepisuje RDS. Soklové panely se zpravidla osazují na hlavu ţelezobetonového kalichu základové konstrukce. 

Měně častý případ je osazení celou délkou na betonový nebo jinak zpevněný podklad vytvořený předem v prostoru 

mezi sloupy.  

Samotná montáţ soklového, stěnového odrazivého nebo stěnového jednostranně pohltivého panelu probíhá následovně: 

Panel se zdvihne pomocí jeřábové techniky do potřebné výše tak, aby bylo moţno bezpečně panel zasunout do sloupů 

profilu „H“. Samotné nasazení panelu do sloupů provádí pracovníci montáţe ze země nebo z pomocné konstrukce, při 

dodrţování všech bezpečnostních předpisů. Soklový panel je pozvolna spouštěn a osazen. Při osazování se provede 

zajištění soklového panelu v přírubách sloupů pomocí dřevěných klínů v počtu min. 2 na panel nebo 2 kusy na běţný 

metr výšky. 
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Dřevěné klíny se po namontování stěnových panelů postupně uvolňují a současně nahrazují vtlačováním profilu 

z EPDM pryţe, případně vkládáním klínů z EPDM pryţe. Doporučujeme výrobce těchto komponent fy. Gumex. 

Znázornění pouţití těsnění profilem z EPDM pryţe viz Obr. č. 1 a Obr. č. 2. Znázornění pouţití těsnění klínem viz Obr. 

č. 12. 

Tab. č. 5  Rozměry vtláčených profilů a klínků z EPDM pryže 

Typ sloupu
průřez profilu 

[mm]

rozměry klínku 

[mm]

Ocelový sloup 30

Betonový sloup 25
70 x 20 x 30(15)

 
 

 

Obr. č. 11 Klín z EPDM pryže. 

 

Obr. č. 12 Použití klínu z EPDM pryže. 

 

Oboustranné pohltivé stěnové panely se osazují tak, ţe se do přírub sloupů osadí gumové klínky svisle uţším koncem 

nahoru a stěna zapadne zajištěná klínkem rovnou do příruby. Horní strana se zajistí vloţením  gumového klínku svisle 

uţším koncem dolů. Vše se při dalším vkládáním stěny opakuje.   

Mezi soklovými panely i samotnými stěnovými ţelezobetonovými panely nesmí být jakékoliv mezery, proto se před 

kladením dalšího (stěnového) panelu provede nalepení těsnícího prvku. Doporučujeme těsnící pásku Tube Sonik 40/5 

mm, viz Obr. č. 13. 
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Obr. č. 13 Vložená těsnící páska Tube Sonik 40/5 mm mezi panely. 

 

10 PODMÍNKY LIKVIDACE 
Jednotlivé konstrukční prvky jsou zařazeny podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů: 

Kód odpadu 17 01 01  

Odpad z betonu – ţelezobetonové sloupy a stěnové a soklové panely odrazivé a typ SILENT®. 

Likvidace oprávněnou organizací podle místa stavby. 

Kód odpadu 17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady – dřevocementové desky. 

Likvidace oprávněnou organizací podle místa stavby. 

Kód odpadu 19 12 04 

Odpad tvořený pryţovými prvky z recyklované pryţe. 

Likvidace prostřednictvím dodavatele, firma INTERTECH PLUS s.r.o. č. 316, 664 24 Drásov, IČO: 25 59 76 12 

11 ZÁRUKY A REKLAMACE 

Dodavatel se zavazuje, ţe v případě reklamace protihlukových panelů vadu prověří a vyjádří se k jejímu dořešení do  

14 dnů po obdrţení reklamace. Vlastní oprava bude zajištěna v termínu, jenţ bude stanoven po dohodě s reklamujícím.  

Záruční lhůta na výrobky protihlukových stěn je 5 let od předání stavby. V případě, ţe výrobce je pouze dodavatelem 

prvků PHS a neprovádí sám montáţ, platí záruka od termínu dodání materiálu na stavbu. Poskytovaná záruka se 

nevztahuje na případy poškození prvků stěny násilným způsobem a na opotřebení neodpovídajícímu běţnému provozu 

a uţívání. 

Dojde-li k poškození panelu po ukončení záruční doby, zavazuje se výrobce aktivně spolupracovat při opravě škod. 

Podle rozsahu poškození lze v případě malého rozsahu škod provést opravu poškozených panelů přímo na místě stavby, 
pomocí běţného ručního nářadí. Opravu je moţno objednat u výrobce.  
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Výrobce po obdrţení poţadavku na opravu panelů zhodnotí v zastoupení odpovědných pracovníků situaci na místě 

stavby. Po zhodnocení rozsahu škod navrhne ve spolupráci se zhotovitelem podrobný technologický a pracovní postup 

opravy panelů a zhotovitel jej předloţí ke schválení příslušnému orgánu. Následně proběhne oprava dle schváleného 

postupu. 

12 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
 

ČSN EN 206   Beton  Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13369     Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

ČSN EN 13670   Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 10080    Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

ČSN 42 0139    Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel ţebírková a hladká 

ČSN EN 1793 – 1  Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu  Zkušební metody stanovení 

akustických vlastností  Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti 

ČSN EN 1793 – 2 Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu  Zkušební metody stanovení 

akustických vlastností  Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v 
podmínkách difuzního zvukového pole 

ČSN EN 14388  Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu  Specifikace 

ČSN EN 1794 – 1  Zařízení pro sníţení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1: 

Mechanické vlastnosti a poţadavky na stabilitu 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí 

ČSN EN 1991 – 1 – 4  Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí - Část 1  4: Obecná zatíţení  Zatíţení větrem 

ČSN EN 1992   Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

TKP SD    Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, zejména kapitoly 16, 17 

Předpis ČD S 5/4   Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TP 104 MD ČR   Protihlukové clony pozemních komunikací 

TP 193 MD ČR   Svařování betonářské výztuţe a jiné typy spojů 

Zákon č. 22/1997 Sb. „O technických poţadavcích na výrobky“, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. „Technické poţadavky na vybrané stavební výrobky“, ve znění pozdějších změn a 

doplňků 

OTP SŢDC: ČD – DDC č.j. 60 650/99 – O13 Protihlukové stěny – 1. Novelizované vydání 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto technické podmínky dodací č. TP  06/04 ŽPSV, 

 

nahrazují 

 

 technické podmínky dodací č. 1/2009  TP  06/04 ŽPSV. 




