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Abstrakt 

 

Problematika záchytných bezpečnostných zariadení je v súčasnej dobe veľmi 
dynamicky sa rozvíjajúca téma. Jej dôležitosť je znásobená tým, že sa jedná o prvky 
bezpečnosti, ktoré súce sekundárne, ale predsa majú významný vplyv na zmierňovanie 
následkov dopravných kolízií. Mnohokrát dokážu zachrániť ľudské životy, prípadne 
zásadne redukovať materiálne škody. V súčasnosti je na našom trhu niekoľko 
moderných záchytných systémov, ktoré majú splnené všetky povinnosti tak, aby ich 
bolo možné používať na našich cestách a mostoch. Napriek tomu sa neustále objavujú 
riešenia, ktoré sú v rozpore v platnými predpismi. Stretávame sa s problémami ako 
správne, akým spôsobom a v akom rozsahu je potrebné navrhovať záchytné systémy 
v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie a ako ich treba definovať v prípade 
verejného obstarávania. V štádiu výstavby nezameniteľnú úlohu pri rozhodovaní 
zohráva samotný zhotoviteľ, ktorý si nie vždy plní potrebné povinnosti ohľadom 
osadenia vybratého typu záchytného systému. 
 

1. Úvod 
 

Problematika záchytných bezpečnostných zariadení je dnes po legislatívnej stránke 
pokrytá pomerne dobre. Na Slovensku platia európske normy v plnom rozsahu, 
navrhovanie záchytných bezpečnostných zariadení má dobrú podporu v technických 
predpisoch, základné zásady návrhu sú definované v návrhových normách, 
výrobcovia a dovozcovia systémov majú splnené všetky povinnosti vyplývajúce 
z požiadaviek zákonov a predpisov a napriek tomu sa môžeme na stavbách stretnúť 
s prípadmi jasného porušovania alebo nerešpektovania spomenutých predpisov. 
Dôkazy o problémoch s návrhom a realizáciou záchytných bezpečnostných zariadení 
môžeme nájsť takmer na každej zo stavieb, ktoré sú v realizácii alebo ktoré boli 
odovzdané do užívania v posledných rokoch. 
 

2. Projektová príprava 
 

Začiatok problému môžeme nájsť už  projektovej dokumentácii. Tu sa mnohokrát 
prejavuje chyba, ktorá vznikla počas spracovávania STN 76 6101 Projektovanie ciest 
a diaľnic (účinnosť 1.7.2008). Ustanovenia tejto normy o podmienkach návrhu 
zvodidiel boli zjavne v rozpore a projektanti sa pri ich návrhu veľakrát pridŕžali 
článkov, podľa ktorých sa navrhovali  zvodidlá aj podľa predchádzajúcej normy. 



Avšak do tohto nového vydania normy boli vložené aj  nové pravidlá návrhu 
zvodidiel, ktoré boli prísnejšie ako pôvodné aj keď neboli úplne jasné. Rozpor v 
jednotlivých článkoch normy bol odstránený opravou STN 73 6101/O1 (účinnosť od 
1.7.2009). Vzhľadom na to, že sa nejednalo o zmenu STN ale o jej opravu, 
neznamenalo jej prijatie zmenu pravidiel ale iba odstránenie rozporu v pôvodnom 
znení normy. Takže pri návrhu zvodidiel neobstojí konštatovanie, že nové pravidlá 
boli zavedené až opravou STN. Oni boli v skutočnosti zavedené už novým znením 
STN 73 6101 v roku 2008. Preto môžeme na 
novo odovzdaných stavbách vidieť zvodidlá 
navrhnuté z dôvodu výšky násypu až 
v miestach, kde je výška násypu 4 m a nie 
podľa prísnejších kritérií.  
Z dôvodu predchádzania problémom pri 
návrhu záchytných bezpečnostných 
zariadení je potrebné, aby sa neoddeliteľnou 
súčasťou projektovej dokumentácie, aspoň 
v stupni dokumentácie na realizáciu stavby 
stali výkresy situácií ciest, ktorých hlavnou 
úlohou by bol návrh záchytných 
bezpečnostných zariadení s definovaním 
okrajových podmienok návrhu. Týmito 
podmienkami sú výšky násypov 
a vyznačenie všetkých prekážok, pozdĺž 
ktorých je potrebné osadiť zvodidlo. Takéto 
prekážky sú definované v STN 73 6101. 
Patria medzi ne hlavne zvislé dopravné 
značky v závislosti na použitých nosičoch, 
stromy s kmeňmi priemeru nad 10 cm 
a rôzne nedeformovateľné zariadenia 
umiestnené v priestore, v ktorom 
predstavujú prekážku. Aj keď nie je v TP 03/2006 Projektovanie ciest uvedená ako 
povinná príloha, prax ukázala, že je nevyhnutné takúto výkresovú prílohy vypracovať. 
Takýto výkres môže byť potom aj podkladom na vydanie určenia dopravných 
zariadení, medzi ktoré záchytné bezpečnostné zariadenia patria. Vydanie určenia 
dopravných zariadení je podľa platných predpisov rovnako potrebné ako vydanie 
určenia dopravného značenia.  
V neposlednom rade je potrebné zmieniť sa o potrebe vypracovať dokumentáciu na 
vykonanie prác (DVP). Práve v tejto dokumentácii, ktorá musí byť súčasťou 
povinností zhotoviteľa, sa dokumentujú detaily zhotovenia, ktoré vyplývajú z použitia 
konkrétnych výrobkov. Detailné riešenia nemôžu byť uvádzané v žiadnej 
predchádzajúcej dokumentácii, pretože konkrétny výrobok ponúka uchádzač vo 
svojej ponuke. V prípade zabezpečenia DVP by sa odstránili mnohé nedostatky 
vyplývajúce z improvizácie, ku ktorej sú montážne firmy donútené vtedy, ak 
zhotoviteľ stavby nezabezpečil vypracovanie DVP. Mnohokrát na stavbách prevláda 
mylný názor, že záchytné bezpečnostné zariadenia sa dajú osadiť podľa 
dokumentácie použitej vo výberovom konaní v kombinácii s TPV. TPV samotné 
nedávajú komplexný obraz pre realizáciu zvodidiel, ale sú podkladom pre 
vypracovanie DVP.  
 

Obr. č. 1: Dopravná značka osadená na 
priehradových nosičoch podľa STN EN 

12899-1 



3. Dopravné značky  
a zvodidlá 
 

V súvislosti s potrebou vydanie 
určenia dopravných zariadení 
súčasne s vydaním určenia 
dopravného značenia by sa 
nemalo stávať, že popri ceste sa 
objavujú novo osadené 
veľkorozmerné dopravné značky, 
ktoré podľa STN 73 6101 
predstavujú prekážku a nie sú  
pred nimi osadené zvodidlá. Dnes 
samozrejme možné osadiť 
veľkoplošné dopravné značky aj 
bez toho, aby boli pred nimi osadené zvodidlá. Takéto značky však musia byť 
osadené na nosičoch, ktoré nie sú v zmysle STN 73 6101 nebezpečnou prekážkou. 
Nosiče musia však byť priehradové a musia byť vyhovovať STN EN 12899-1. Takáto 
legálna a bezpečná forma osadzovania nových značiek, ktoré nepredstavujú 
prekážku, pred ktorou je potrebné osadzovať zvodidlo, hlavne na jestvujúcich 
cestách, sa však využíva iba ojedinele. Uvedené riešenie pritom predstavuje menej 
finančne náročné riešenie, ako keby bolo potrebné pred takéto značky osadzovať 
zvodidlá. Mnohokrát sa na takýchto úsekoch ciest zvodidlo ani nedá osadiť, pretože 
tomu bráni úzka krajnica, prípadne iné prekážky.  
 

4. Zvodidlá na mostoch 
 

Ďalším, pomerne často 
opakujúcim sa problémom, býva 
návrh zvodidiel na mostoch vtedy, 
ak pred a za mostom zvodidlo 
nepokračuje. Prevažná väčšina 
návrhov zvodidiel v uvedenom 
prípade rieši dĺžku zvodidiel pred 
a za mostom v minimálnej dĺžke, 
ktorá je ale použiteľná pre krátke 
a nízke mosty. Na mosty sa v 
prvom rade má nazerať tak, ako keby začiatok mosta bol prekážkou. V tom prípade 
sa ale musí navrhnúť zvodidlo pred mostom v takej dĺžke, ako je potrebné pred 
prekážkou. 
 

5. Návrh úrovne zachytenia zvodidiel 
 

Samostatnou kapitolou je návrh potrebnej úrovne zachytenia zvodidiel. Ustanovenia 
platných technických predpisov vo väčšine prípadov uvádzajú požadovanú 
minimálnu hodnotu úrovne zachytenia zvodidiel. Návrh úrovne zachytenia na 
minimálnej požadovanej úrovni sa využíva takmer vždy. Pritom dnes je zrejmé, že 
hlavne vo veľmi nebezpečnom prípade, ktorý predstavuje návrh zvodidiel 

Obr. č. 2: Nová dopravná značka osadená bez 
zvodidiel, ktoré sú potrebné. 

Obr. č. 3: Nesprávny návrh zvodidla pred mostom. 



osadzovaných v strednom deliacom páse smerovo rozdelených komunikácií, je 
tendencia v Európe navrhovať požadované vysoké úrovne zachytenia až na úrovni 
H4b. Konkrétnym prípadom môže byť nie celkom jasné pravidlo hranice jazdnej 
rýchlosti pre rýchlosť 80 km/h. Pre rýchlosti do 80 km/h sa požaduje úroveň 
zachytenia min. H1, pre rýchlosť nad 80 km/h úroveň zachytenia min. H2. Ak je 
projektant postavený pred otázku, akú úroveň zachytenia navrhnúť (napr. na 
smerovo rozdelenej rýchlostnej ceste s uvažovanou jazdnou rýchlosťou 80 km/h) mal 
by zohľadniť skutočnosť, že sa jedná o hraničnú hodnotu dvoch kritérií. 
Nezanedbateľným kritériom v uvedenom prípade by mala byť skutočnosť, že napriek 
momentálne projektovanej jazdnej rýchlosti 80 km/h zákon povoľuje jazdné rýchlosti 
na rýchlostných cestách v zastavanom území 90 km/h. V záujme zvyšovania 
bezpečnosti a s ohľadom na budúcnosť by mal byť v tomto prípade návrh úrovne 
zachytenia jednoznačne H2.  
 

6. Zvyšovanie povolenej rýchlosti na cestách v prevádzke 
 

S problémami sa dnes stretávame na mestských komunikáciách, kde sa zvyšujú 
jazdné rýchlosti z pôvodných 50 km/h na rýchlosť 70 km/h alebo aj 80 km/h. Takmer 
nikdy si v takýchto prípadoch tí, ktorí tak rozhodli neuvedomili, že zariadenia 
a prekážky popri týchto komunikáciách, ktoré pri rýchlosti 50 km/h neboli 
nebezpečnými prekážkami, sa rozhodnutím o zvýšení jazdnej rýchlosti stávajú 
nebezpečnými prekážkami, pred ktorými sa musí osadzovať zvodidlo. Zvýšením 
povolenej rýchlosti sa vytvorila reálna možnosť ťažkých následkov kolízií, ktoré na 
týchto cestách neboli a vznikli iba rozhodnutím o zvýšení povolenej rýchlosti nad 
úroveň 60 km/h. 
 

7. Zvodidlá ako stavebné 
výrobky 
 

Napriek tomu, že na Slovensku 
je možné na stavbách ciest 
používať široký sortiment 
zvodidiel, ktoré majú splnené 
všetky podmienky ich 
používania, stretávame sa na 
stavbách s osadzovaním 
zvodidiel neznámeho pôvodu. Sú 
to buď systémy bez potrebných 
dokumentov alebo sú to 
zvodidlá, ktoré sú rôzne 
upravované zhotoviteľmi napriek 
tomu, že je všeobecne známe, že zvodidlo je výrobok, ktorý sa musí osadiť na 
stavbe tak, ako bolo vyrobené výrobcom. 
 
 
 
 
 

Obr. č. 4: Zábradľové zvodidlo upravené v rozpore  
s TPV výrobcu zvodidla. 



8. Detaily 
 

Veľmi častými nedostatkami pri realizácii zvodidiel sú chyby pri zhotovovaní detailov. 
Patrí medzi ne napríklad detail napojenia oceľového zvodidla na zvodidlo betónové. 
Veľakrát sa tento detail zhotovuje v rozpore s požiadavkami TPV napriek tomu, že v 
každom TPV je tento detail 
podrobne rozkreslený v závislosti 
na type oceľového a betónového 
zvodidla. Vo všeobecnosti 
môžeme uviesť, že v mieste 
napojenia oceľového zvodidla na 
betónové má mať oceľové 
zvodidlo "zahustené" stĺpiky. Tiež 
platí požiadavka, že betónové 
zvodidlo má byť ukončené 
prechodovým dielcom, ktorý 
takéto napojenie umožní. Nie je 
výnimkou na stavbách, že 
zvodidlo je pripojené bez 
"zahustenia" stĺpikov a betónové 
zvodidlo býva ukončené v mieste 
napojenia koncovým dielcom a nie 
prechodovým, pričom napojenie na koncový dielec je v TP vyslovene zakázané. 
 

9. Technické predpisy 
 

Platnosť technických predpisov sa samozrejme časom mení. V súčasnej dobe 
zmenám podliehajú hlavne technické podmienky výrobcov alebo dovozcov (TPV), 
ktoré sa aktualizujú vzhľadom na snahy rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov. 
Zoznam aktuálne platných TPV, podľa ktorých je možné navrhovať a osadzovať 
zvodidlá na cestách na Slovensku, je uvedený a aktualizovaný ma internetovej 
stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
(www.telecom.gov.sk). 
 
Prehľad platných TPV k dátumu 31.8.2011: 
 
-  TPV Elektrovod Žilina, Oceľové zvodidlo Voest Alpine: 2008; 
-  TPV 1/2008 – DSUH, Skanska DS a. s., závod 86 Uherské Hradiště, Betónové zvodidlo 

monolitické z roku 2008; 
-  TPV 01/2008 MSK, Skanska Prefa a. s., Betónové zvodidlo kotvené MSK 2007: 2008; 
-  TPV 1/2009 RENA NOVA, s. r. o., Otváracie oceľové zvodidlo S-A-B: 2009; 
-  TPV 01/2009 SVOM, Oceľové zvodidlo Fracasso: 2009 a dodatok č. 1/2010; 
-  TPV 01/2009 Váhostav – SK – Prefa, s. r. o., Betónové zvodidlo GMV-120; 
-  TPV 1/2010 RENA NOVA, s. r. o., Oceľové zvodidlo VARIOGUARD: 2010; 
-  TPV 1/2010 EUROVIA CS, a. s., Betónové zvodidlá SSŽ S97: 2010; 
-   TPV 01/2010 TRIMEN,  s. r. o., Rumanova 2, 040 01 Košice: 2010; 
-  TPV 167/SK/2011 Arcelor Mittal Ostrava a. s., Oceľové zvodidlo NH4: 2011; 
 
Prehľad platných technických predpisov k dátumu 31.8.2011: 
 
STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 

Obr. č. 5: Nesprávne riešený prechod oceľového 
zvodidla na betónové. 



STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov 
STN EN 12767  
(73 6052) 

Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných 
komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy. 

STN EN 12899-1 (73 
7021) 

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky 

STN EN 1317-1 
(73 6030) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: 
Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy 

STN EN 1317-2 
(73 6030) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: 
Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky 

a skúšobné metódy pre zvodidlá 

STN EN 1317-3 
(73 6030) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: 
Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky 

a skúšobné metódy pre tlmiče nárazu 
STN P ENV 1317-4 
(73 6030)  

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 4: 
Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné 
metódy na koncovky a priechodové prvky zvodidiel 

STN EN 1317-5+A1 
(73 6030) 

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: 
Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných 
zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text) 

TP 01/2005 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne  
zachytenia na PK, projektovanie individuálnych zvodidiel,  MDPT SR: 2005 

TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel,  MDPT SR: 2005 

TP 03/2005 Tlmiče nárazov 

TP 06/2010 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - 
Betónové zvodidlo, MDPT SR: 2010 

 

10. Záver 
 

Pri návrhu a osadzovaní zvodidiel by bolo možné uviesť ešte mnoho iných príkladov 
chýb. Preto je potrebné tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť zo strany 
všetkých účastníkov prípravy a realizácie stavieb pozemných komunikácií. Zvlášť ak 
sa v tomto prípade jedná o prvky, ktoré majú priamu súvislosť s bezpečnosťou a s 
ochranou životov a majetku, či už účastníkov premávky alebo prevádzkovateľov 
komunikácií. 
Problémových prípadov podobných, ako sú opísané vyššie, by sa dalo vymenovať aj 
viacej. Ich spoločným znakom je nedokonalé ovládanie platných predpisov alebo ich 
nepresná aplikácia všetkými zainteresovanými, počnúc projektantmi, schvaľovacími 
orgánmi a v neposlednom rade zhotoviteľmi a obstarávateľmi stavieb. Deje sa to 
niekedy nevedome ale, bohužiaľ aj vedome za účelom znižovať náklady na 
realizáciu, hlavne v prípadoch, kde samotná ponuka zhotoviteľov nevystihovala 
skutočné potrebné náklady na realizáciu zvodidiel. 
K zlepšeniu situácie môže prispieť poznanie a dôslednosť v dodržiavaní platných 
predpisov. Za návrh záchytných bezpečnostných zariadení v plnej miere zodpovedá 
projektant nielen počas záručnej doby stavby, ale počas celej životnosti záchytných 
bezpečnostných zariadení. Jedinou ochranou projektanta v prípade problémov je 
skutočnosť, že pri návrhu správne uplatňoval ustanovenia technických predpisov 
platných v čase realizácie stavby. 
V súvislosti s návrhom a realizáciou je potrebné spomenúť aj problém, ktorý vzniká z 
časového posunu medzi projektovaním a výstavbou. Mnohokrát vzniká dilema, či je 



pri realizácii potrebné rešpektovať projektové riešenie alebo predpisy platné v čase 
realizácie. V ustanoveniach technických predpisov mohli nastať (reálne nastávajú) 
rozdiely, čo môže mať vplyv na rozsah navrhovaných záchytných bezpečnostných 
systémov. Súčasťou každého stavebného povolenia a zmluvy na výstavbu ciest býva 
požiadavka, aby sa stavba postavila podľa platných predpisov. Tým môže nastať 
rozpor, ktorého riešenie by si zaslúžil jasné pravidlá, pretože sa vyskytuje pri každej 
stavbe. 


