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SVODIDLOVÉ 
SYSTÉMY Certifikovaná

ocelová svodidla



VÝHODY
SYSTÉMU

 Certifikovaná ocelová svodidla
všech úrovní zádržností

Dodáváme i certifikovaná 
motosvodidla

Samostatný prodej včetně 
veškerého příslušenství

Skladové zásoby
nejběžnějších systémů

Odborná instalace

Flexibilita 3 Plně vybavené
pracovní skupiny
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PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVODIDLŮM 
Na svodidla umisťujeme rovněž potřebná doplňková zařízení, jako jsou odrazky, sloupky apod. 

VOLBA TYPU SVODIDLA
Rozhodnutí, zda a  v  kterých místech na pozemní komunikaci umístit svodidlo, se provede na základě 
požadavků příslušných ČSN, vlastní bezpečnostní rozvahy projektanta, požadavků státních orgánů, event. 
jiných odůvodněných požadavků. Ačkoliv se průřezy jednotlivých komponentů, jejich délky a způsob spojování 
i zásady montáže u různých typů svodidel liší, jsme schopni pracovat se všemi typy osvědčených systémů.  

KOMPLEXNÍ SORTIMENT 
Dodáváme svodidla všech úrovní zadržení dle specifikací TP 114. Od nízké úrovně úhlového zadržení (T1, T2, T3) 
používané u dočasných svodidel, přes běžné zadržení (N1, N2), vyšší zadržení (H1, H2, H3) až po velmi vysoké 
zadržení (H4a, H4b). Prostorové uspořádání, osazování, konstrukční uspořádání a úpravu vybraného druhu 
svodidel provádíme podle příslušných TP konkrétního svodidla. Na základě stanovené úrovně zadržení jsme 
schopni dodat konkrétní varianty provedení svodidel.

Při volbě typu svodidla jsou rozhodujícími návrhovými parametry kromě úrovně zadržení také prostorové 
možnosti, jako jsou vzdálenost líce svodidla od překážky či dynamický průhyb svodidla.

pro demontáže (vytahování) zaberaněných sloupků. Pro přepravu materiálů disponujeme flotilou 
nákladních vozů, včetně vozu s  hydraulickou rukou. Provádíme opravy svodidel po dopravních 
nehodách.

Disponujeme nadstandardními vlastními zásobami komponentů na běžně používané svodidlové 
systémy a jsme tak schopni dodávat materiál téměř neprodleně širokému spektru partnerů (správci 
komunikací i realizační firmy).

Dodáváme a  montujeme především ocelové svodidlové systémy NH4 a  AM českého výrobce, 
společnosti Liberty Ostrava a.s., jehož jsme hlavním odběratelem, v souladu s TPV 167/2015. Zádržné 
systémy prodáváme včetně veškerého příslušenství. Vedle ocelových svodidel patří do našeho 
sortimentu i betonová a plastová svodidla. Moderní je lehký systém AM s klasickým profilem svodnice 
NH4. Jde o levnější systém, který nepotřebuje žádnou redukci při napojení na systém NH4. Svodnice 
je lehčí, při zachování stejných parametrů zadržení.

Montujeme zábradelní systémy, mostní svodidla, jednostranné i oboustranné silniční bariéry. Pro 
zaberanění svodidel používáme vlastní robustní beranidla značky ORTECO, která jsou vhodná rovněž 

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY



BETONOVÁ SVODIDLA - CITY BLOC
Stavebnicový systém určený především pro městský provoz. Sestává se 
z betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné 
kanálky na spodní straně slouží k odvodnění a k vedení kabelů, příčný 
kanálek je možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvižného 
vozíku. Ocelové pozinkované zábradlí a betonové části je možno kombi-
novat s ostatními prvky systému.

BETONOVÁ SVODIDLA - CITY BLOC
Stavebnicový systém určený především pro městský provoz. Sestává se 
z betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné 
kanálky na spodní straně slouží k odvodnění a k vedení kabelů, příčný 
kanálek je možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvižného 
vozíku. Ocelové pozinkované zábradlí a betonové části je možno kombi-
novat s ostatními prvky systému.

CERTIFIKOVANÉ MOTOSVODIDLO
Montujeme a dodáváme certifikovaná svodidla se zvýšenou ochranou 
proti podjetí motocyklistů JSAM-M/H1. Jde o  ucelený systémem 
jednostranného ocelového svodidla se zádržností H1 vycházející z  typu 
JSAM (Liberty Ostrava a.s.). Systém je doplněn o spodní pásnici, která tím, 
že zakrývá mezeru mezi svodnicí AM a povrchem terénu, tvoří ochranu 
proti podjetí motocyklistů. Vzhledem k  tomu, že systém vychází z  již 
zavedeného systému JSAM, je pásnice vyrobena z plechu tl. 2,8 mm stejně 
jako svodnice. Průřez svodnice AM je shodný se svodnicí NH4. Jediným 
rozdílem je tloušťka plechu, z kterého se svodnice vyrábí. Svodnice NH4 
a AM lze v případě potřeby vzájemně přímo spojit.


